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Abstract 

Authors: Joakim Bengtsson och Linus Kristiansson 
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Report title: Click with the consumer - A quantitative study of how advertisement 

content and trust in the advertiser affect Swedish consumer’s attitudes towards 

corporate advertisements on social media 

Research question: How do advertisement content and trust in the advertiser affect 

Swedish consumer’s attitudes towards corporate advertisements on social media? 

Purpose: The main purpose of this degree project is to explain and analyze how 

advertisement content and trust in the advertiser affect Swedish consumer’s attitudes 

towards corporate advertisements on social media. The subsidiary purpose of the degree 

project is to be indicative in creating a basis for decision making for corporations 

adverting on the social media by providing recommendations. 

Method:  In this degree project, a deductive strategy and a quantitative research method 

were applied. Furthermore the data collection was conducted through surveys in paper 

and digital form. 

Results and conclusions: We have concluded that informative and emotional content 

have a positive impact on Swedish consumer’s attitudes towards corporate 

advertisements on social media. Trust in the advertiser however has no significant 

impact on Swedish consumer’s attitudes towards corporate advertisements on social 

media in this degree project. 

Theoretical and practical contribution: The degree project’s theoretical contribution 

is explaining how advertisement content and trust in the advertiser affect Swedish 

consumer’s attitudes towards corporate advertisements on social media. The practical 

contribution of the degree project is that it provides practical implications that can be 

indicative in decision making for corporations adverting on the social media. 

Keywords: Swedish consumers, attitudes, social media, advertisements, advertisement 

content, trust in the advertiser.  
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1 Introduktion 

Detta examensarbete kommer behandla konsumenters attityder till företags annonser på 

sociala medier. Kapitlet inleds med att introducera ämnesområdet som fenomen. Vidare 

övergår det i en diskussion kring ämnesområdets praktiska och teoretiska problem. 

Utifrån resonemanget som förts har ett kunskapsgap hittats som har legat till grund för 

examensarbetets forskningsfråga. Vidare kommer examensarbetets syfte presenteras 

och därefter avslutas med avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Sociala medier är en fortsatt växande trend som skapar en marknadsplats där företag 

kan nå ut till ett stort spektrum av användare (Akar & Topçu, 2011). Under de senaste 

10 åren har det uppstått en kraftig ökning av sociala medier, där Facebook och 

Instagram tillhör några av de största (Hultén, 2015). Facebook och Instagram är de två 

största sociala medierna i Sverige och mer än hälften av Sveriges Internetanvändare 

använder Facebook dagligen (Findahl & Davidsson, 2015, ss. 41, 46). Samma författare 

visar i sin rapport att de senaste tre åren har Instagram ökat med 12 procentenheter per 

år, vilket gör mediet till det snabbast växande sociala mediet i Sverige. 

 

Då konsumenter spenderar mer och mer tid på sociala medier anser Diffley et al. (2011) 

att det är nödvändigt för företag att marknadsföra sig via dessa medier, vilket även ett 

flertal andra författare argumenterar för (Ashley & Tuten 2015; Boateng & Okoe, 2015; 

Zha et al., 2015).  Ashley och Tuten (2015) hävdar att detta beror på möjligheterna att 

nå ut till konsumenten genom olika kontaktpunkter. Vidare menar författarna att företag 

på så sätt kan skapa djupare relationer i konsumenters dagliga liv. De sociala 

plattformarna erbjuder även till skillnad från traditionella marknadsföringskanaler, 

direktkontakt med sina slutkonsumenter (Kaplan & Haenlein, 2010). Mobila enheter 

såsom mobiltelefoner och surfplattor, i vilka individer kan vara uppkopplade till sociala 

medier, gör det även möjligt för företag att nå ut med sina marknadsföringsbudskap till 

konsumenter dygnet runt (Kane et al. 2014). Barefoot och Szabo (2010) menar att detta 

skapar en möjlighet att främja företaget och dess produkter, vilket även Roberts och 

Kraynak (2008) instämmer med. 
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Baines et al. (2011) påstår att det existerar en uppgående trend i att företag etablerar sig 

på sociala medier. Vidare menar författarna att företag vill på detta sätt komplettera och 

i vissa fall ersätta den traditionella marknadsföringen med digital marknadsföring, 

innefattande annonsering på sociala medier. Enligt statistik hämtat från Statistiska 

Centralbyrån (2015a) använde sig hälften av alla svenska företag, med mer än 10 

anställda, av ett eller flera sociala medier under år 2015. Det kan jämföras med 

aktiviteten på sociala medier av svenska företag år 2013 som var 43 procent (Statistiska 

Centralbyrån, 2015b). Barefoot och Szabo (2010) menar att annonsering via sociala 

medier, även ger företag ett komplement till den traditionella Internetbaserade 

marknadsföringen såsom nyhetsbrev via e-post och andra digitala reklamkampanjer. 

 

Med hjälp av sociala medier kan företag idag samla in information om sina 

konsumenter, vilket hjälper företag att skräddarsy sina annonser till sin målgrupp 

(Aguirre et al., 2015). Facebook och Instagram är sociala medier som tillhandahåller 

information om sina användare till företag som annonserar på dessa plattformar 

(Facebook, 2016a). Vidare erhåller användare på dessa medier skräddarsydda annonser 

utifrån deras intressen (Facebook, 2016a). 

 

Studier har visat på att attityder till marknadsföring är en viktig beståndsdel till 

effektiviteten vid marknadsföring via sociala medier och digital marknadsföring 

generellt (Chu et al., 2013; Li et al., 2002). Attityder till marknadsföring har varit av 

stort intresse inom forskningen under en längre tid (Homer, 2006; Homer & Yoon, 

1992; Mehta, 2000; Shavitt et al., 1998; Speck & Elliott, 1997). Sicilia et al. (2006) 

menar att företag måste förstå konsumenters attityder för att kunna förklara 

konsumenters beteende. Även Teng et al. (2015) argumenterar för att förståelsen av 

konsumenters attityder och beteende är vitalt för att lyckas med marknadsföring på 

sociala medier. 

 

Enligt Mehta (2000) och El-Adly (2010) är attityder till annonsering viktigt och hävdar 

att det kan påverka hur konsumenter reagerar på annonser. Det tilläggs av Mehta (2000) 

att konsumenters attityder till annonser är en viktig faktor bakom effektiviteten vid 

annonsering. Vidare klargör författaren att konsumenter med en positiv attityd till 

marknadsföring, blir mer övertygade av marknadsföringsbudskap än konsumenter med 

negativ attityd. Enligt Izquierdo-Yusta et al. (2015) är konsumenter även mer 
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mottagliga för marknadsföringsbudskap om de har en positiv attityd till marknadsföring 

på sociala medier. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Konkurrensen om konsumenters tid, uppmärksamhet och engagemang har hårdnat och 

orsakat att företag har svårigheter att nå ut till sina konsumenter (Carlsson, 2011). 

Vidare har konkurrensen medfört att konsumenter utsätts för tusentals 

marknadsföringsbudskap dagligen (Gritten, 2007). Författarna anser att detta är ett 

problem för marknadsförare, då för mycket annonser leder till att konsumenter 

överbelastas och istället ignorerar annonserna, vilket även Cho och Cheon (2004) 

påpekar. Wolff (2012) betonar problematiken företag har med att skapa annonser som 

väcker uppmärksamhet, då annonser oftast blir förbisedda. Cho och Cheon (2004) kallar 

detta fenomen för annonsblindhet, vilket innebär att annonser undviks eller ignoreras av 

ett större antal Internetanvändare. Kelly et al. (2010) menar att irrelevant reklam 

tenderar att undvikas av konsumenter. 

 

Företag står idag inför en utmaning att generera kreativt innehåll i sina annonser som är 

framträdande och väcker uppmärksamhet (Sheehan & Morrison, 2009). Ashley och 

Tuten (2015) menar att det krävs kreativa lösningar för att göra marknadsföringen på 

sociala medier effektiv. Författarna föreslår att det behövs ytterligare forskning kring 

marknadsföringens innehåll och konsumenters attityder till annonser på sociala medier. 

Vidare kan vi konstatera att svenska konsumenters attityder till företags annonser på 

sociala medier, inte har examinerats i tidigare forskning. Ling et al. (2010) menar att 

konsumenters attityder kan variera beroende på annonsinnehållet. Detta väcker frågan 

om hur olika annonsinnehåll påverkar svenska konsumenters attityder till annonser på 

sociala medier.   

 

Då Instagram sedan 2012 tillhör Facebook, används numera endast skräddarsydda 

annonser på dessa sociala medier (Wilken, 2014). Aguirre et al. (2015) menar att 

generellt sett bidrar skräddarsydda annonser till relevans och således positiva attityder 

bland konsumenter, i termer av ökad klickfrekvens på annonser. Dock visar författarna 

att detta paradoxalt kan bidra till bildning av negativa attityder. Enligt Tucker (2012) 

beror detta på att konsumenter inser att företaget insamlat personlig information utan 
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konsumenters vetskap. Således menar författaren att konsumenter upplever att företaget 

inkräktar på konsumenters privatliv. Detta kan enligt författaren medföra en negativ 

effekt av annonsen, i form av en negativ attityd. Även Baek och Morimoto (2012) har 

påvisat samma effekt. Således skapar detta problem för företag som vill annonsera på 

sociala medier. 

 

Den paradoxala effekten av skräddarsydda annonser kan enligt Bleier och Eisenbeiss 

(2015) bero på att konsumenten inte har förtroende till företaget som utför annonsen. 

Författarna menar att förtroende till annonsören har en positiv påverkan på 

konsumenters attityder och kan således överbrygga den paradoxala effekten. Dock är 

studien enbart utförd i Tyskland och således inte tillämpbar på svenska konsumenter, då 

attityder kan skilja sig geografiskt (Solomon, 2013). Det skulle därför vara intressant att 

undersöka hur förtroende till annonsören påverkar svenska konsumenters attityder till 

företags annonser på sociala medier. 

 

Trots att det finns ett stort intresse för företag att marknadsföra sig via sociala medier 

förklarar Kekre et al. (2014) att det saknas ordentliga riktlinjer på vad som är mest 

effektivt för att skapa en relation mellan företag och konsumenter. Det poängteras att 

detta är en utmaning för företag när det gäller marknadsföring via sociala medier (Kekre 

et al. 2014; Sheehan & Morrison, 2009). Ett företag som vill börja annonsera på de 

sociala medierna Facebook och Instagram är företaget Guldfågeln AB. 

 

Guldfågeln AB är ett företag som producerar svensk kyckling av högsta kvalitet och är 

ett av Sveriges ledande inom branschen (Guldfågeln, 2015). I dagsläget använder sig 

Guldfågeln AB av Facebook och Instagram, där företaget till största del publicerar 

matrecept, tävlingar och reklamvideos via deras sidor på respektive medium 

(Produktchef Guldfågeln AB, 2016). Dock har företaget inte börjat annonsera på dessa 

medier än (Produktchef Guldfågeln AB, 2016). Vidare förklarar produktchefen att 

företaget är intresserat av att veta vilka attityder konsumenter har till annonser på 

sociala medier, för att framgångsrikt kunna annonsera på dessa medier. 

 

Berthon et al. (2012) förklarar att det finns barriärer för företag att etablera sig på 

sociala medier, där konsumenters attityder är en av barriärerna. De sociala medierna 

utgör enligt författarna en kollektiv kraft som gör att konsumenter kan påverka företag i 
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större utsträckning jämfört med de traditionella medierna. Författarna menar att detta 

har bidragit till ett maktskifte, där konsumenterna har mer makt än företaget på de 

sociala medierna. Således hävdar författarna att företag måste känna till konsumenters 

attityder på sociala medier för att kunna anpassa sin marknadsföring utefter detta, vilket 

även Teng et al. (2015) bekräftar. 

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån ämnesområdets bakgrund och problemdiskussion finns det skäl till att undersöka 

svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier. Då stora delar 

av Sveriges Internetanvändare använder både Facebook och Instagram finns det 

möjligheter för företag att utföra skräddarsydda annonser på dessa medium, vilket bidrar 

till ökad relevans för varje konsument. Dock har detta enligt tidigare forskning, 

paradoxalt inneburit att konsumenter utvecklar negativa attityder till annonser på sociala 

medier. För att företag ska kunna nå ut till sina konsumenter utan att skapa en negativ 

attityd till annonser, anses förtroende till annonsören kunna överbrygga denna paradox. 

Vidare beskrivs även annonsinnehållet vara en faktor som påverkar konsumenter 

attityder till annonser på sociala medier. Dock finns ingen tidigare forskning på detta 

som är utförd på svenska konsumenter. 

 

Genom att undersöka ovanstående fenomen ämnar vi att fylla kunskapsgapet om 

huruvida förtroendet till annonsören och annonsinnehållet påverkar svenska 

konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier. Att fylla detta gap är 

även i linje med vad företaget Guldfågeln AB är intresserade av att få svar på. Vidare 

kan vårt resultat vara vägledande av andra företag som är intresserade av att annonsera 

på sociala medier. Beroende på annonsinnehåll och förtroendet till annonsörens 

påverkan på konsumenters attityder, kan beslutsunderlag för företag skapas. Utifrån 

detta examensarbete skulle företag kunna avgöra vad som bör fokuseras på i annonser 

för att nå ut till sina konsumenter på sociala medier. 
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1.4 Forskningsfråga 

Utifrån vårt resonemang i problemformuleringen har vi formulerat följande 

forskningsfråga för detta examensarbete: 

 

Hur påverkar annonsinnehåll och förtroende till annonsören svenska konsumenters 

attityder till företags annonser på sociala medier? 

 

1.5 Syfte 

Huvudsyftet med detta examensarbete är att förklara och analysera hur annonsinnehåll 

och förtroendet till annonsören påverkar svenska konsumenters attityder till företags 

annonser på sociala medier. Examensarbetet ska som delsyfte vara vägledande i att 

skapa beslutsunderlag för företag som utför annonser på sociala medier genom att 

tillhandahålla rekommendationer. 

 

1.6 Avgränsningar  

I detta examensarbete har vi valt att göra ett antal avgränsningar som innefattar olika 

aspekter inom ämnesområdet. Examensarbetet avgränsas till svenska konsumenter som 

använder sociala medier. Gällande de sociala medierna har vi avgränsat oss till 

Facebook och Instagram. Examensarbetet har även avgränsats till att förklara och 

analysera två komponenter i annonsinnehåll, vilka är emotionellt och informativt 

innehåll.  
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2 Metod 

I detta kapitel kommer en ingående redogörelse av de metodval som tillämpats i detta 

examensarbete att presenteras. Vidare kommer vi genomgående motivera och 

argumentera för våra val av metoder utifrån metodologiska aspekter. 

 

2.1 Forskningsstrategi  

Patel och Davidson (2011) anser att val av forskningsansats är betydande för att relatera 

teori och empiri. Det finns två huvudsakliga ansatser vilka är deduktiv och induktiv 

(Bryman & Bell, 2013). Det poängteras av Christensen et al. (2010) att val av 

forskningsansats har inverkan på det slutliga forskningsresultatet. 

 

Bryman och Bell (2013) redogör att den deduktiva ansatsen utgår från tidigare forskning 

inom ett visst område. Holme och Solvang (1997) och Hartman (2001) förklarar att vid 

tillämpning av en deduktiv ansats, testas redan befintliga teorier mot verkligheten och 

benämner tillvägagångssättet bevisandets väg. Vidare förklarar Bryman och Bell (2013) 

att vid deduktiva ansatser härleds hypoteser utifrån befintlig teori som sedermera testas 

empiriskt. Vidare menar författarna att hypoteserna förkastas eller accepteras utifrån det 

empiriska resultatet för att skapa ett bidrag till teorin. Författarna tillägger att 

hypoteserna även kan revideras för att kunna bidra till teorin. 

 

För att besvara examensarbetets forskningsfråga ansåg vi deduktiv ansats som mest 

lämplig. Våra förkunskaper inom ämnesområdet var begränsade när arbetet påbörjades 

och vetenskapliga teorier fanns om hur olika annonsinnehåll och förtroende till 

annonsören påverkar konsumenters attityder till annonser. Således valde vi att utgå från 

befintlig teori för att deducera hypoteser som testades mot verkligheten. Detta innebar 

att vi utifrån hypoteserna kunde besvara hur svenska konsumenters attityder till företags 

annonser på sociala medier påverkas av annonsinnehåll och förtroende till annonsören. 

 

Genom tillämpning av en deduktiv ansats anser Patel och Davidson (2011) att 

forskarens subjektiva uppfattningar och förkunskaper exkluderas. Författarna menar att 

forskningen stärks på grund av att den utgår från redan befintlig teori och objektiviteten 

av studien förstärks. Således har objektiviteten i detta examensarbete förstärkts genom 

valet av deduktiv ansats. 
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2.2 Undersökningsdesign 

Undersökningsdesign är enligt Bryman och Bell (2013) den bestämmande ramen för hur 

insamlingen av data ska genomföras. Beroende på vilken forskningsdesign som 

tillämpas, speglas enligt författarna vissa ställningstaganden gällande prioriteringar i 

forskningsprocessen som forskarna gör. Undersökningsdesignen är således det som 

avgör vad som kommer att ligga i fokus för examensarbetet, samt hur insamlingen av 

data ska genomföras. Undersökningsdesignens tillvägagångssätt finns presenterat nedan 

i Figur 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2 Undersökningsdesign 

 

Examensarbetets huvudsakliga moment bestod av en empirisk studie för att kunna 

besvara examensarbetets forskningsfråga. Vidare låg en litteraturstudie samt en 

pilotstudie till grund för genomförandet av den empiriska studien. Pilotstudien 

presenteras mer ingående under avsnitt 2.4.2. 

 

2.2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudie är enligt Bryman och Bell (2013) en genomgång av tidigare forskning 

inom ämnet samt för att skapa en förståelse för läsaren om hur författarna har arbetat 

med den befintliga teorin. Vidare utgör den teoretiska referensramen för detta 

examensarbete resultatet av litteraturstudien som utförts, vilket finns presenterat under 
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kapitel 3. En välarbetad litteraturstudie introducerar tidigare forskning inom ämnet och 

visar att författarna har god förståelse för det valda området menar Bell (2006). 

 

Litteraturstudien inleddes med att insamla relevant litteratur och vetenskapliga artiklar 

inom ämnesområdet. Det medförde att vi skapade oss en god förståelse och en bredd 

inom ämnesområdet. Bryman och Bell (2013) förklarar att en litteraturgenomgång ökar 

trovärdigheten av studien då den indikerar att författarna besitter kunskap om det 

aktuella ämnet. Vidare förklarar författarna att det indikerar på att relevant och väsentlig 

forskning ligger till grund för studien. Bell (2006) hävdar att det viktigaste med 

litteraturstudien är att ge läsaren en uppfattning om vilka frågeställningar som är av 

betydelse inom ämnet.  

 

När en god förståelse för ämnesområdet var uppfylld kunde ett kunskapsgap 

identifieras. Kunskapsgapet ansågs enligt oss intressant att studera och utifrån detta 

formulerades examensarbetets forskningsfråga. Efter att forskningsfrågan fastställs 

samlades ytterligare litteratur in för att ligga till grund för den empiriska studien och 

besvarandet av examensarbetets forskningsfråga.  

 

2.2.2 Empirisk studie 

Examensarbetets huvudsakliga fokus är att undersöka de kausala sambanden mellan 

svenska konsumenters attityder och annonsinnehåll samt förtroende till annonsören. 

Bryman och Bell (2013) förklarar att kausalitet, även kallat kausalt samband, hänför sig 

till att ta reda på vad något beror på. Ett kausalt samband föreligger enligt författarna 

om en variabel orsakar variation i en annan variabel. Författarna kallar variabeln som 

orsakar det kausala inflytandet för oberoende variabel och variabeln som påverkas för 

den beroende variabeln. I examensarbetet är de oberoende variablerna informativt och 

emotionellt innehåll, samt förtroende till annonsören. Vidare är den beroende variabeln 

svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier.  

 

För att kunna undersöka det kausala sambandet i vår forskningsfråga, har den empiriska 

studien antagit en tvärsnittsdesign. Det innebär enligt Bryman och Bell (2013) att data 

samlas in från flera fall under en viss tidpunkt. Syftet med denna design är enligt 

författarna att uppnå kvantiteter och variation av data med koppling till variabler som 

därefter undersöks för att upptäcka olika samband mellan dessa. Således kan vi utifrån 
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en tvärsnittsdesign analysera och förklara de kausala sambanden mellan variablerna i 

detta examensarbete. 

 

Generalisering handlar enligt Bryman och Bell (2013) om att göra resultatet applicerbart 

i större utsträckning. Författarna förklarar att det handlar om att göra resultatet giltigt till 

andra grupper och situationer. För att kunna generalisera ett resultat menar författarna 

att det är viktigt att urvalet är representativt för populationen. Således har vi i detta 

examensarbete försökt att få fram ett så representativt urval som möjligt för att kunna 

göra resultatet generaliserbart. Urvalsprocessen i detta arbete presenteras i avsnitt 2.5.2. 

 

2.3 Undersökningsmetod 

Det förklaras av Patel och Davidson (2010) att det finns två olika typer av 

undersökningsmetoder inom företagsekonomisk forskning vilka benämns kvantitativ 

och kvalitativ metod. Kvantitativa och kvalitativa metoder är enligt Bryman och Bell 

(2013) knutna till olika ställningstaganden, kunskapssyner och åskådningar om hur 

teorin ska användas. Detta innebär således enligt författarna att val av 

undersökningsmetod beror på hur det angripna problemet ska undersökas. Utöver detta 

menar Christensen et al. (2010) att valet beror på hur forskningsfrågan är utformad. 

 

Vid val av undersökningsmetod för examensarbetet har vi således utgått från hur vi på 

bästa sätt kunde besvara forskningsfrågan. Då examensarbetets forskningsfråga 

behandlar hur svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier 

påverkas av annonsinnehåll och förtroende till annonsören, i termer av positiv eller 

negativ påverkan, ansåg vi att vi kunde besvara forskningsfrågan på bästa sätt utifrån en 

kvantitativ metod. 

 

Eliasson (2013) menar att kvantitativa metoder innebär en insamling av numerisk data 

vilket möjliggör en generalisering av resultatet från en liten grupp till en större grupp. 

Vidare tillägger Bryman och Bell (2013) att metoden innehåller ett deduktivt synsätt på 

förhållandet mellan teori och empiri. Författarna förklarar vidare att kvantitativa 

forskares huvudsakliga fokus ligger på mätning, kausalitet, generalisering och 

replikation. 
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Examensarbetet ämnade till att analysera och förklara det kausala sambandet i hur 

annonsinnehåll och förtroende till annonsören påverkar svenska konsumenters attityder 

till företags annonser på sociala medier. För att kunna analysera och förklara det kausala 

sambandet samt för att kunna generalisera resultatet till svenska konsumenter, ansåg vi 

således en kvantitativ mest lämplig för detta examensarbete. Metoden är även förenlig 

med deduktiv ansats och tvärsnittsdesign (Bryman & Bell, 2013), vilket således stödjer 

vårt val av kvantitativ metod ytterligare.  

 

2.4 Undersökningstekniker 

Vid datainsamling menar Christensen et al. (2010) att undersökningsteknik och 

analysmetod bör tas i beaktning. Vidare förklarar författarna att analysmöjligheterna 

utgörs av insamlad primär- och sekundärdata. Således fanns det skäl till att 

undersökningsteknikerna varierade beroende på vad som skulle samlas in i respektive 

studie för detta examensarbete. Nedan i Figur 2.4 presenteras examensarbetets 

undersökningsdesign i kombination med de undersökningstekniker som använts för 

respektive studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.4 Undersökningstekniker (Källa: egen) 
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2.4.1 Litteraturstudie 

Tyngdpunkten i litteraturstudien har varit att samla in sekundärdata i form av 

vetenskapliga artiklar, litteratur och vetenskapliga tidsskrifter. Sekundärdata beskrivs 

enligt Bryman och Bell (2013) som information som är insamlad tidigare av andra 

forskare. Christensen et al. (2010) tillägger att sekundärdata är insamlad till forskning i 

andra syften och sammanhang. I detta examensarbete har vi tillämpat en systematisk 

litteraturstudie som presenteras av Bryman och Bell (2013). En illustration av den 

systematiska litteraturstudien återfinns i bilaga B. Denna teknik användes för att på ett 

systematiskt sätt gå igenom befintlig teori och för att undvika att intressanta rön inte 

upptäcktes. 

 

För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar uträttades en fullständig utforskning på 

samtliga journaler med marknadsföringsinriktning av kvalitetsgradering fyra. Vidare 

gjordes även en systematisk genomgång av journaler med kvalitetsgradering tre som 

ansågs kunna bidra till ämnesområdet med relevant anknytning.  Ejvegård (2003) 

poängterar att det är viktigt att göra en utförlig utforskning av tidigare forskning vilket 

kan vara bidragande till nya undersökningar.   

 

Vid eftersökningar av vetenskapliga artiklar och tidsskrifter användes 

Linnéuniversitetets söktjänst OneSearch. Vid enstaka fall användes även söktjänsten 

Google Scholar för artiklar och tidsskrifter som inte påträffades på OneSearch. För att 

upptäcka fler relevanta artiklar och tidskrifter för ämnesområdet och dess fenomen 

utfördes sökningsbegränsningar på OneSearch med bland annat sökorden: Social Media, 

Attitudes, Attitudes Toward Advertising, Marketing Advertising, Online Advertising, 

Advertisment, Social Media Attitudes, Consumer Attitudes och Content Marketing. Vid 

inläsning på ämnesområdet användes även de vetenskapliga artiklarna och tidskrifternas 

förslagna artiklar som hade kopplingar till ämnesområdet. 

 

Vid bedömning av artiklarnas och tidskrifternas relevans lästes rubriker och abstrakt för 

de artiklar som ansågs kunna bidra till forskningen. Vidare lästes även introduktioner 

och slutsatser för att kunna avgöra om de skulle kunna utnyttjas. För att säkerställa en 

god kvalitet av artiklarna som ansågs kunna vara till störst bidrag till examensarbetet 

lästes artiklarna av båda författarna. Christensen et al. (2010) påstår att användandet av 

sekundärdata är både tids- och kostnadssparande men att kvaliteten kan vara svår att 
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kontrollera. Författarna menar att kvaliteten blir osäkrare ju längre ifrån informationen 

kommer från ursprungskällan. Därav var vi konsekventa med att gå tillbaka till 

ursprungskällan under hela insamlingsprocessen om intressanta rön upptäcktes vid olika 

källor.   

 

För att definiera begrepp som var svårdefinierade utifrån befintlig teori användes även 

Internetkällor och uppslagsverk i litteraturstudien. Internetkällorna användes för att 

kunna förklara hur olika fenomen utifrån ursprungskällan. Vi använde exempelvis 

Facebooks hemsida för att ta reda på hur företag kan använda sig av skräddarsydda 

annonser och vad Facebook har för regler och policys. Vidare använde vi oss endast av 

Nationalencyklopedin som uppslagsverk för att kunna definiera olika begrepp. I 

examensarbetet har vi även använt rapporter, statistik från Statistiska Centralbyrån och 

Internetkällor för att bekräfta samt styrka den befintliga teorin. 

 

Trovärdigheten av samtliga källor har kritiskt granskats i enighet med Bryman och Bell 

(2013). På grund av den snabba utvecklingen av sociala medier har källorna som 

behandlar detta ämne begränsats till publicerings år mellan 2011-2016 i examensarbetet. 

Detta för att källorna skulle vara så aktuella och trovärdiga som möjligt. Forskare som 

förhåller sig kritisk till tidigare studier kan enligt Ejvegård (2003) upptäcka 

motsägelsefullhet och inkonsekventhet mellan resultaten av tidigare forskning. Vid vår 

kritiska granskning har det inneburit att intressanta rön har hittats i den insamlade 

sekundärdatan och som således varit till användning i examensarbetet. 

 

2.4.2 Pilotstudie  

Det förklaras av Kumar (2014) att det är viktigt att det utförs ett test av enkätformuläret 

på verkligheten om den ska utgöra ett mätinstrument för att upptäcka eventuella brister. 

För att granska den empiriska studiens enkätformulär utfördes därmed en pilotstudie 

innan den huvudsakliga insamlingen. Vidare presenteras enkätundersökningen mer 

ingående under avsnitt 2.4.3. Pilotstudien syftade till att säkerhetsställa förståelsen av 

enkätfrågorna bland respondenterna. Vidare syftade pilotstudien även till att säkerställa 

att de framtagna indikatorerna mätte rätt, vilket Kumar (2014) benämner ytvaliditetstest. 

 

Bell (2006) understryker vikten av att enkätundersökningar är väl förberedda och 

genomarbetade för att respondenterna ska få ett gott intryck av enkätundersökningar. 
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Vidare menar författaren att både grammatiska fel och stavfel kan påverka 

respondentens utvärdering enkätundersökningar. Bryman och Bell (2013) menar att 

frågorna inte får vara för många, då detta kan leda till att de tillfrågade undviker att 

svara på enkätundersökningen. Enkätfrågorna formulerades utifrån tidigare forskning 

inom ämnet. Då litteraturstudien till stor del bestod av vetenskapliga artiklar på 

engelska blev frågorna översatta från engelska till svenska. Vissa enkätfrågor hämtades 

direkt från tidigare forskning, medan andra formulerades utifrån den teoretiska 

referensramen. Operationaliseringen presenteras ingående under avsnitt 2.7. 

 

Vid pilotstudien av enkätundersökningen i den empiriska studien valdes kvalitativa 

intervjuer.  Kumar (2014) hävdar att pilotstudiers syfte inte är att samla in data utan att 

föra en dialog med respondenterna. Eliasson (2013) menar att företeelser som 

kvantitativa metoder har svårt att fånga upp och mäta är bra att undersöka genom 

kvalitativa metoder. Vidare förklarar Bryman och Bell (2013) att metoden kan utgöra att 

det insamlade materialet från respondenterna blir mer djupgående. Vid kvalitativa 

metoder förklarar Bryman och Bell (2013) att insamlingen av primärdata sker via 

intervjuer eller enkätundersökningar med öppna frågor. 

 

Vid genomförande av pilotstudien, mellan den 16-18 april, ställdes därmed öppna frågor 

om hur respondenterna uppfattade frågorna. Respondenterna ombads att tänka högt när 

de läste igenom enkätformuläret för att på så sätt tillhandahålla användbar information. 

Detta för att erhålla djupgående svar på vad respondenterna hade för tankar och 

funderingar kring frågorna. Intervjun började med att respondenterna utförde 

enkätundersökningen och samtidigt berättade vad de tänkte vid varje påstående. De 

respondenter som deltog i pilotstudien genom den digitala enkätundersökningen, 

ombads att dela sina tankar genom telefonkontakt med oss.  

 

Kritiken som erhölls till enkätformuläret var både konstruktiv och användbar. 

Respondenterna ansåg att ett antal frågor var svårbegripliga och överflödiga, vilket 

gjorde att enkätundersökningen tog längre tid att besvara. Det ansågs även att vissa 

frågor var för likartade och därmed frågade samma sak. Utifrån respondenternas åsikter 

och funderingar, ändrade vi enkätformuläret genom att vissa frågor byttes ut eller 

omformulerades. 
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2.4.3 Empirisk studie 

Det poängteras av Bryman och Bell (2013) att enkätundersökningar är tillsammans med 

strukturerade intervjuer de huvudsakliga verktygen som används för insamling av data 

vid tillämpning av en tvärsnittsdesign. Då en tvärsnittsdesign tillämpats för den 

empiriska studien har vi valt att använda en enkätundersökning.  Bryman och Bell 

(2013) beskriver enkätundersökningar som ett antal slutna frågor som respondenterna 

kan besvara på egen hand.  Slutna frågor innebär enligt författarna att respondenterna 

får fastställda svarsalternativ de kan välja mellan i enkätundersökningar. Vidare 

förklarar Ghauri och Grønhaug (2005) att information forskaren samlat in på egen hand 

benämns för primärdata.  

 

Examensarbetets enkätundersökning bestod av 25 påståenden, där respondenterna fick 

svara på i vilken grad de instämde med dessa. Enkätundersökningar är enligt Kumar 

(2014) ett bra sätt för att samla in stora mängder data. Vidare anser författaren att det 

även är en kostnadseffektiv och tidseffektiv metod. Författaren förklarar även att 

forskarna har större kontroll på materialet genom att samla in primärdata samt att 

materialet är anpassat utifrån forskningsfrågan. Enkätundersökningen skedde både 

digitalt och via pappersformat i Kalmar. I bilaga E är enkätundersökningens formulär 

presenterat i sin helhet. 

 

Grønmo (2006) förklarar att det finns två utfrågningsmetoder vid enkätundersökningar. 

Författaren förklarar att den ena är att respondenten läser frågorna och fyller i 

enkätundersökningen på egen hand. Den andra metoden är enligt författaren att 

undersökaren läser upp frågorna från enkätundersökningen som sedan respondenten 

svarar på. Båda dessa metoder tillämpades vid insamlingen av enkätundersökningen i 

pappersformat, då vissa konsumenter föredrog uppläsning av frågorna medan andra 

respondenter föredrog att läsa och fylla i enkätundersökningen på egen hand. Vid 

insamlingen av enkätundersökningen i pappersformat lästes frågorna upp av oss som 

undersökare vid två tillfällen. Grønmo (2006) nämner att vid uppläsning av frågorna 

finns det chans för undersökaren att förklara frågan om det föreligger oklarheter hos 

respondenten. Därav uppmanade vi respondenterna till att fråga om det uppstod 

ovissheter under insamlingstillfället av enkätundersökningen i pappersformat. 

Svarstiden på enkätundersökningen uppskattades till att var mellan 2-4 minuter i 
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pappersformat. Efter varje avslutad enkätundersökning tackade vi respondenten för den 

tid de lagt ned till att svara på enkätundersökningen. 

 

2.5 Population och urval 

2.5.1 Pilotstudie  

Då pilotstudiens mål var att få betydelsefull information från respondenter om 

enkätformulärets kvalitet genomfördes ett strategiskt urval av respondenterna. Ett 

strategiskt urval innebar att respondenter medvetet valdes utefter vad de kunde bidra 

med (Johannessen & Tufte, 2003). I pilotstudien eftersträvades även variation mellan 

åldrar för att kunna fånga åsikter från olika åldersspann och därmed inte enbart erhålla 

en viss målgrupps åsikter. Detta för att enkätundersökningen skulle vara lättförstådd för 

samtliga respondenter oavsett ålder. 

 

Studien bestod av nära och bekanta till oss där respondenter tillfrågades selektivt utifrån 

vad de kunde bidra med. Ett kriterium för samtliga deltagare i pilotstudien var att 

innehava ett konto på antingen Facebook eller Instagram. Vid slutet av pilotstudien 

uppmärksammades att yngre människor var överrepresenterade. Således kontaktades 

personer som tillhörde de äldre åldersgrupperna för att tillföra deras åsikter angående 

frågorna. Sammanlagt testades enkätundersökningen på 10 respondenter varav fyra var 

kvinnor och sex var män. Åldrarna på respondenterna varierade mellan 22-68 år.  På så 

sätt erhölls åsikter angående enkätundersökningen från olika åldersgrupper, kön och 

användningsgrad av sociala medier, vilket bidrog till variation i svaren. 

 

2.5.2 Empirisk studie 

Bryman och Bell (2013) förklarar att en population består av samtliga enheter som ett 

urval görs utifrån. Enkätundersökningar blir enligt Eliasson (2013) mer hanterbara vid 

urval av populationen, vilket beror på att alla i populationen inte behöver undersökas. 

Vidare anser Bryman och Bell (2013) att urval alltid är aktuellt vid kvantitativa 

undersökningar. Således har det funnit skäl till att göra ett urval för examensarbetets 

empiriska studie. Populationen vi ämnade undersöka var svenska konsumenter över 18 

år, vilka använder ett eller båda sociala medierna Facebook och Instagram. Facebook 

och Instagram valdes utifrån Internetstiftelsen i Sveriges rapport från 2015 (Findahl & 
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Davidsson, 2015, s. 42), där dessa medier visade sig vara de mest populära sociala 

medierna bland de utvalda åldersgrupperna i Sverige. 

 

Christensen et al. (2010) förklarar att det finns två olika typer av urval vilka är 

sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Enligt Bryman och Bell (2013) har alla i 

populationen lika stor möjlighet att komma med i urvalet i ett sannolikhetsurval då den 

är gjord på en slumpmässig grund. Då det inte existerar någon förteckning över den 

utvalda populationen för detta examensarbete, har det inte varit möjligt att genomföra 

ett sannolikhetsurval. Således har ett icke-sannolikhetsurval genomförts. Enligt 

Christensen et al. (2010) har inte alla i urvalsramen lika stor chans att komma med i 

urvalet då ett icke-sannolikhetsurval används. Vidare menar författaren att det kan 

påverka resultatet i den mån att det inte stämmer överens med populationen. Bryman 

och Bell (2013) förklarar att det finns ett antal olika icke-sannolikhetsurval, däribland 

kvoturval och bekvämlighetsurval. I detta examensarbete har en kombination av kvot- 

och bekvämlighetsurval tillämpats. 

 

Då det inte fanns någon förteckning av populationen valde vi att beräkna population 

utifrån källor som tagits fram. Kvotindelningen för examensarbetet var uppsatta utifrån 

åldersfördelningen av Sveriges population samt efter åldersgruppernas användning av 

sociala medier. Bryman och Bell (2013) förklarar att målet med kvoturval är att urvalet 

ska avspegla populationen i form av fördelningen av individer. Beräkningarna utgick 

således från Sveriges befolkningsmängd i olika åldergrupper mellan åldrarna 18 till 66 

+ år hämtat från Statistiska Centralbyrån (2016a). Vidare hämtades procentuella 

beräkningar från Internetstiftelsen i Sveriges rapport (Findahl & Davidsson, 2015, s. 42) 

om åldersgruppernas användning av de sociala medierna Facebook och Instagram. 

Utifrån de framtagna siffror utfördes sedan beräkningar som resulterade i en 

sammanlagd procentindelning av användning av Facebook och Instagram i de olika 

åldersgrupperna. Samtliga uträkningar återfinns i bilaga C. 

 

På grund av ekonomiska och tidsmässiga begränsningar tillämpades även ett 

bekvämlighetsurval. Christensen et al. (2010) förklarar att ett bekvämlighetsurval 

baseras på individers tillgänglighet. Den digitala enkätundersökningen utformades för 

att sedan delas via Facebook. Vidare kompletterades den av enkätundersökningen i 
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pappersformat. Baserad på respondenternas tillgänglighet, utfördes 

enkätundersökningen i Kalmar där vi båda befann oss vid undersökningsperioden.  

 

Den empiriska studiens insamlingsplatser och tider valdes beroende på var urvalet 

ansågs skulle vara tillgängligt och representativt i förhållande till populationen. 

Enkätundersökningen samlades in mellan 20-25 april både i pappersform och digitalt. 

Enkätundersökningen i pappersform användes när insamling skedde på olika utvalda 

platser i Kalmar. Dessa insamlingsplatser var både vid Linnéuniversitetets bibliotek och 

i Kalmars innerstad. Enkätundersökningen i pappersformat användes i syfte att försöka 

uppfylla de kvoter som inte blivit uppfyllda genom den digitala enkätundersökningen. 

Den digitala enkätundersökningen delades via våra egna Facebookkonton samt via en 

delning av en av våra vänner på Facebook. För att dela enkätundersökningen digitalt 

ansågs Facebook var bättre än Instagram. Det berodde på att våra kontaktnät på 

Facebook var större än kontaktnäten på Instagram. Vi ansåg därför att vi kunde nå ut till 

en större målgrupp med en större variation i form av ålder och geografisk spridning 

genom att dela enkätundersökningen via Facebook. 

 

I den digitala enkätundersökningen var svarsalternativen för respondenternas ålder 

begränsad mellan 18 och 66+ år. Vidare antog vi att respondenterna var ärliga i sina 

svar för att kunna säkerställa ålder på respondenterna. Det säkerställdes även att 

samtliga respondenter var aktiva på sociala medier, då vi delade enkätundersökningen 

via Facebook. 

 

Vid enkätundersökningen i pappersformat tillfrågades varje potentiell respondent om de 

använde något av de sociala medierna Facebook och Instagram. Vidare kontrollerades 

det även att varje respondent som deltog i undersökningen var över 18 år. På detta sätt 

säkerställdes att varje respondent tillhörde den valda populationen. Vidare samlades 

primärdata även in med hänsyn tagen till de olika åldersgruppernas storlek och 

användning, för att avspegla populationen i största möjliga utsträckning. För att 

kontrollera om rätt kvoturval erhölls, sorterades de insamlade enkätundersökningarna 

under insamlingen för att sedan räknas efter respektive insamlingstillfälle.   

 

Bryman och Bell (2013) förklarar att en stor nackdel med enkätundersökningar är att det 

ofta innebär ett stort bortfall och således dålig svarsfrekvens. Konsekvensen av detta 
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menar Kumar (2014) är att värderingar skiljer sig mellan de som svarar på 

enkätundersökningar och de som inte gör det. Det förklarar även att en nackdel med att 

utföra en enkätundersökning digitalt är att inte alla individer har tillgång till Internet och 

kan således inte nås (Bryman & Bell, 2013). Detta kan enligt författarna leda till att 

urvalet inte speglar hela populationen. Eftersom att vi avgränsat oss till svenska 

konsumenter som är medlem på minst ett av de sociala medierna Facebook eller 

Instagram, ansåg vi inte att detta var ett problem. Vi ansåg snarare att urvalet speglade 

populationen bättre då samtliga som svarade genom vår digitala enkätundersökning var 

tvungna att använda sig av Facebook för att kunna upptäcka och delta i undersökningen. 

 

För att erhålla ett tillförlitligt resultat ansåg vi att det behövdes mellan 200-300 

enkätsvar, vilket skulle vara fördelat i förhållande till empiriska studiens kvoturval. 

Eliasson (2013) förklarar att antalet respondenter kan påverka den statistiska 

signifikansen. Vidare anser Bryman och Bell (2013) samt Kumar (2014) att resultatet 

blir allt mer tillförlitligt då populationens uppfattningar blir mer överensstämmande 

desto närmre populationen urvalet är. Risken att ett urvalsfel ska uppstå minskas enligt 

Kumar (2014) genom ett större urval. Det tilläggs dock av Bryman och Bell (2013) att 

vid val av urvalsstorlek är det urvalets absoluta storlek som är av relevans och inte den 

relativa storleken. Det blev totalt 313 stycken respondenter som deltog varav 232 

digitalt och 81 via pappersformat i Kalmar.  

 

I den empiriska studien blev utfallet av könsfördelningen 60 procent kvinnor respektive 

40 procent män som deltog. Vidare var det 84 procent av respondenterna som använde 

sig dagligen av Facebook och 48 procent dagligen av Instagram. Resultatet visade att 30 

procent av respondenterna använde sig inte alls av Instagram medan de resterande 

respondenterna användning varierade mellan 1 till 6 dagar i veckan. 

 

Vid jämförelse mellan de framtagna kvoterna av åldersgrupperna och det faktiska 

resultatet fanns det skillnader. Åldersgruppen mellan 18 till 25 år uppgick till 51 procent 

vilket är en differens på 29 procent vid de framtagna kvoterna. Vidare innebar detta att 

resterande åldersgrupper blev procentuellt mindre då denna åldersgrupp blev större än 

den framtagna kvoten. Utfallet av samtliga åldersgruppers slutgiltiga kvoter finns 

presenterat i bilaga C. 
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Då den digitala enkätundersökningen delades via Facebook av oss båda samt en delning 

av våra vänner innebar det ett bortfall. Bortfallet för enkätundersökningen digitalt blev 

totalt 85 procent. I uträkning av bortfallet inkluderades totalt 1562 stycken individer 

vilka var summa av individer som kunde nås av enkätundersökningen via Facebook. 

Vid beräkning av bortfallet är hänsyn även taget till att gemensamma vänner inte 

dubbelräknades. Vidare inkluderades enbart svenska Facebookvänner i beräkningen. 

Detta eftersom vi endast syftade till att inkludera svenska konsumenter i examensarbetet 

för att få ett representativt urval för populationen. Vidare var även enkätundersökningen 

på svenska, vilket medförde att enbart svenska användare kunde besvara frågorna. 

Enkätundersökningen delades även via en grupp på Facebook för individer som går sista 

året på Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Medlemmarna i 

gruppen är inkluderade i det tidigare nämnda bortfallet då dessa tillhörde våra vänner.   

 

Bortfallet för enkätundersökningen i pappersformat uppgick till 6,9 procent. 

Undersökningen innefattade 87 respondenter totalt, varav 6 individer som var 

inkluderade i urvalet men som inte ville delta i enkätundersökningen. Vid en 

sammanräkning av bortafallet för den empiriska studien uppgick bortfallet till totalt 81 

procent. 

 

Det stora bortfallet av den digitala enkätundersökningen kan ha att göra med varje 

Facebookanvändares inställningar av nyhetsflödet. Enligt Facebook (2016c) så påverkas 

nyhetsflödets händelser av de kontakter varje användare integrerar med mest. Dessa 

inställningar är enligt Facebook (2016c) förinställt och kan justeras av varje användare. 

Således kan det inneburit att respondenter som är inräknade i urvalet inte har kunnat ta 

del av enkätundersökningen. Det kan även ha att göra med att enkätundersökningen 

endast var tillgänglig via Facebook i sex dagar. Vidare innebär det att bortfallet kan vara 

lägre än 81 procent. 

 

2.6 Analys- och undersökningsmodell 

Utifrån den teoretiska referensramen som presenteras i kapitel 3 har analys- och 

undersökningsmodellen för detta examensarbete skapats (Figur 2.6). Modellen ligger 

sedermera till grund för vår empiriska studie och beskriver förhållandet mellan den 

teoretiska referensramens begrepp och teorier. Analys- och undersökningsmodellen är 
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således vägledande för detta examensarbete för att kunna besvara examensarbetets 

forskningsfråga. Vidare beskriver modellen även vilka kausala samband som ämnas 

analyseras och förklaras i examensarbetet. Modellens kausala samband och hypoteser 

återfinns i bilaga A samt i relation till den befintliga teorin i den teoretiska 

referensramen. 

 

Syftet för detta examensarbete var att undersöka hur svenska konsumenters attityder till 

företags annonser på sociala medier påverkas av annonsinnehåll och förtroende till 

annonsören. Således utformades analys- och undersökningsmodellen för att kunna 

besvara examensarbetet forskningsfråga. Den beroende variabeln illustreras av boxen 

med svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier. En av de 

oberoende variablerna är förtroende till annonsören och illustreras av boxen förtroendet 

till annonsören. Vidare illustrerar den enkelriktade pilen mellan förtroendet till 

annonsören och svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier 

ett av de kausala sambanden som ska testas. Vidare mäts detta sambandet med hypotes 

1 (H1). 

 

Innehållet i en annons illustreras i modellen av boxen annonsinnehåll. Vidare har vi valt 

att inkludera informativt och emotionellt innehåll, då dessa anses ha störst påverkan på 

konsumenters attityder till företags annonser utifrån den teoretiska referensramen. 

Annonsinnehållets påverkan på svenska konsumenters attityder illustreras av de 

enkelriktade pilarna mellan de två boxarna annonsinnehåll och svenska konsumenters 

attityder till företags annonser på sociala medier. Sambandet mellan emotionellt 

innehåll och svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier 

mäts i hypotes 2a (H2a). Vidare mäts informativt innehåll och svenska konsumenters 

attityder till företags annonser med hypotes 2b (H2b). 

 

Annonsinnehållets boxar är placerade utan inbördes ordning samt med lika stort 

utrymme. Detta för att annonsinnehållet kan variera mellan dessa två och de antas ha en 

varierande påverkan på konsumenters attityder. De två olika annonsinnehållens 

respektive påverkan på svenska konsumenters attityder undersöks således enskilt under 

inverkan av alla variabler, för att kunna jämföra skillnader i påverkningsgrad. Boxarna 

med annonsinnehållet och förtroende till annonsören är inte lika stora men antas ha 

samma betydelse i denna studie. 
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Figur 2.6 Analys- och undersökningsmodell (Källa: egen). 

 

2.7 Operationalisering  

2.7.1 Utveckling av mätinstrument 

Vid insamling av primärdata anser Patel och Davidson (2011) att det är nödvändigt att 

skapa ett instrument för insamlingen. Vidare poängterar författarna att det krävs en 

operationalisering av studiens begrepp för att möjliggöra mätinstrumentet. 

Operationalisering är enligt författarna då teoretiska begrepp översätts till enkät- eller 

intervjufrågor. Vidare tilläggs det av Eliasson (2013) att operationalisering även handlar 

om att göra dessa begrepp mätbara, vilket medför begreppen möjliga att undersöka. 

 

Som förklaras av Bryman och Bell (2013) kan begreppen göras mätbara genom att 

utforma indikatorer. Vidare menar författarna att indikatorerna kan framtas genom 

utformning av frågor som i sin tur blir en del av en enkätundersökning. Författarna 

argumenterar vidare för användningen av flera indikatorer för ett begrepp, då endast en 

indikator kan innebära ofullständig förklaring av begreppet i fråga. Således menar 

Eliasson (2013) att operationaliseringsprocessen handlar om teoretiska och operationella 

definitioner. 

 

Operationaliseringsprocessen introducerades med att aktuella begrepp för den empiriska 

studien identifierades utifrån den teoretiska referensramen. Begreppen som har tagits 
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fram och utformats är svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala 

medier, förtroende till annonsören och annonsinnehåll som består av informativt och 

emotionellt innehåll. Begreppen återfinns i analys- och undersökningsmodellen under 

kapitel 2.6 och är utförligt förklarade i teoretiska referensramen i kapitel 3. Dessa 

begrepp gjordes sedan mätbara genom utformning av ett flertal indikatorer för varje 

begrepp. Examensarbetets mätinstrument är således framtaget i syfte att mäta hur 

svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier påverkas av 

annonsinnehåll och förtroendet till annonsören.   

 

Indikatorerna operationaliserades utifrån indikatorer i tidigare studier samt utifrån den 

teoretiska referensramen. Begreppen som hämtades utifrån den teoretiska referensramen 

gjordes om till indikatorer. Vidare omarbetades indikatorerna från tidigare studier för att 

passa vår undersökning, då samtliga var tvungna att översättas från engelska till 

svenska. Slutligen omvandlades dessa indikatorer till frågor som användes i den 

empiriska studiens enkätundersökning. I bilaga E återfinns källhänvisning till 

enkätfrågorna. De framtagna begreppen och dess indikatorer granskades därefter av en 

expert inom kvantitativa metoder samt genom examensarbetets pilotstudie. Vidare 

genomfördes en faktoranalys i analysprogrammet SPSS, för att säkerställa den interna 

validiteten i de oberoende variablerna. Christensen et al. (2010) förklarar att det handlar 

om att kontrollera att indikatorerna inte mäter samma sak.  

 

Den interna reliabiliteten av indikatorerna för samtliga begrepp säkerställdes genom ett 

reliabilitetstest där en kontroll av Cronbach´s Ahlpa utfördes. Cronbach´s Alpha är 

enligt Bryman och Bell (2013) ett mått på indikatorernas interna överensstämmelse, 

vilket mäts på en skala mellan 0 och 1. Författarna argumenterar för att ett Cronbach´s 

Alpha värde över 0.7 är acceptabelt. Alpha-värdena för samtliga variabler presenteras 

nedan i tabell 2.7. Bryman och Bell (2013) förklarar att måttet gör en uppskattning av 

genomsnittet av alla reliabilitetskoefficienter, vilket även benämns split-half. Detta 

innebär praktiskt att frågorna delas in i två grupper som sedan jämförs med varandra 

(Bryman & Bell, 2013). Ett högt Alpha-värde indikerar enligt författarna på att 

indikatorerna samvarierar och således är bra indikatorer på begreppet. Vidare förklaras 

det av författarna att vid ett lågt Alpha-värde samvarierar inte indikatorerna och den 

interna reliabiliteten kan således ifrågasättas. 
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En god intern reliabilitet skapas enligt Barmark och Djurfeldt (2015) när indikatorerna 

bildar kluster. Författarna menar att indikatorerna tillsammans skapar ett begrepp, vilket 

även benämns variabel. En variabel är enligt Dahmström (2011) en egenskap som kan 

variera mellan olika element i populationen. Efter att indikatorerna för de fyra 

begreppen konstaterades fungera som mätinstrument, sammanfogades indikatorerna för 

respektive begrepp. Med andra ord användes Cronbach´s Alpha och ett faktortest för att 

kunna avgöra om begreppen och indikatorerna var tillförlitliga och valida.  

 

Totalt bestod enkätundersökningen av 25 påstående vilka agerade indikatorer för den 

beroende variabeln och de oberoende variablerna. Vidare bestod enkätundersökningen 

även av fyra kontrollvariabler. Efter att ett acceptabelt Cronbach´s Alpha-värde uppnåtts 

för varje begrepp återstod det totalt 20 påståenden. I tabell 2.7 är de påståenden som inte 

användes för att bilda begrepp markerade i röd text. Vidare mättes samtliga variabler i 

ordinalskala i SPSS. Ordinalskala kan enligt Bryman och Bell (2013) användas för att 

rangordna variablernas olika värden. Dock menar författarna att avståndet mellan 

värdena på skalan inte är lika stora.  

 

För att mäta och avspegla individers attityder och beteende menar Kumar (2014) att en 

likertskala är det bästa mätinstrumentet. Vidare förklarar författaren att en likertskala 

består av ett antal påståenden som respondenten ska ta ställning till om de håller med 

eller inte samt i vilken ställningsgrad. Styrkan av respondentens attityd utgörs senare av 

det sammanlagda värdet av de poängsatta svarsalternativen som utgörs av 

enkätundersökningens kodning (Nationalencyklopedin, 2015b). 

 

Då examensarbetet ämnade till att undersöka svenska konsumenters attityder till 

företags annonser på sociala medier ansågs likertskalan som ett lämpligt instrument. 

Således valdes den beroende variabeln och de oberoende variablerna att mättas i en 

sjugradig likertskala.  Respondenterna besvarade enkätfrågorna i vilken grad varje 

påstående stämde in på vad respondenterna hade för attityd till varje variabel. 

Enkätundersökningens formulär presenteras i sin helhet under bilaga E. 

 

2.7.2 Beroende variabel 

Den beroende variabeln för examensarbetet är svenska konsumenters attityder till 

företags annonser på sociala medier. I den teoretiska referensramen i kapitel 3.5 finns 
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begreppet mer ingående förklarat. För den empiriska studien har sex indikatorer använts 

för att beskriva denna variabel.  

 

För att säkerställa reliabiliteten av begreppet utfördes ett reliabilitetstest i SPSS. Den 

beroende variabeln fick ett Cronbach´s Alpha på 0.891. Således betyder det att 

indikatorerna mäter variabeln bra, vilket betyder att begreppets indikatorer samvarierar. 

Alpha-värdet anses även acceptabelt enligt Bryman och Bell (2013). Då Cronbach´s 

Alpha fick ett högt värde innebar det att inga frågor för den beroende variabeln 

behövdes exkluderas vid sammanslagning till ett begrepp. En av indikatorerna var ett 

negativt ställt påstående, vilket var Annonser på sociala medier är irriterande för mig. 

Detta medförde att vi fick vända det till ett positivt påstående i analysprogrammet SPSS, 

då övriga påståenden var positivt ställda. 

 

2.7.3 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna bestod av annonsinnehåll och förtroende till annonsören. 

Vidare bestod annonsinnehåll i detta examensarbete av emotionellt och informativt 

innehåll. Vid faktoranalysen som utfördes i SPSS på variablerna kunde variablernas 

faktorladdning tas fram. Aron och Aron (2002) förklarar att faktorladdningen anses vara 

acceptabel vid värden under -0.3 eller över 0.3. Vidare valdes indikatorerna att endast 

acceptera om faktorladdningen var i enighet med författarna.  

 

Innan dess att faktoranalysen utfördes ämnade vi att mäta emotionellt och underhållande 

innehåll som två skilda variabler. Utifrån faktortestet kunde det dock utläsas att 

faktorladdningen av dessa variabler mätte samma begrepp. Vidare kunde det teoretiskt 

påvisas att underhållande innehåll var en dimension av emotionellt innehåll. Detta 

medförde att vi valde att sammankoppla dessa begrepp och dess indikatorer till ett 

begrepp. Således inkluderades underhållande innehåll i emotionellt innehåll i detta 

examensarbete. Faktoranalysen medförde även att vissa indikatorer exkluderades innan 

dess att begreppen bildades. Nedan i tabell 2.7 är indikatorerna som exkluderades 

markerade i röd text. 

  

Efter att faktoranalysen var fastställd utfördes ett reliabilitetstest med Cronbach´s Alpha 

på samtliga oberoende variablerna. Cronbach´s Alpha användes för att kunna säkerställa 

att värdet var över 0.7, vilket anses som acceptabelt enligt Bryman och Bell (2013). Den 
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oberoende variabeln, förtroende till annonsören, antog ett Alpha-värde som uppgick till 

0.732. Vidare utlästes det att informativt innehåll Alpha-värdet uppgick till 0.918 och 

 emotionellt innehåll Alpha-värdet till 0.949. Då dessa värden antagits ansåg vi 

begreppen giltiga för att kunna göra analyser av variablerna. 

 

I tabell 2.7 på nästkommande sida presenteras den empiriska studiens begrepp och 

indikatorer samt dess slutliga faktorladdning och Cronbach´s Alpha. 
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Tabell 2.7 Operationalisering (källa: egen) 

Begrepp 
Antal 

indikatorer 

Cronbach’s 

Alpha 

 Indikatorer Faktorladdning 

Svenska konsumenters attityd till företags 
annonser på sociala medier 

6 0.891 

Annonser på sociala medier är intressanta för mig - 

Annonser på sociala medier är värdefulla då de hjälper mig att fatta beslut vid köp av 

produkter/tjänster 
- 

Jag ser gärna på annonser på sociala medier - 

Jag skulle beskriva min övergripande attityd till annonser på sociala medier som positiv - 

Jag tycker att det är viktigt att företag annonserar på sociala medier för att jag ska bli 
medveten om deras erbjudande 

- 

Annonser på sociala medier är irriterande för mig - 

 

Förtroende till annonsören 3 0.732 

Annonser på sociala medier från företag jag har tilltro till är intressanta - 

Om jag har förtroende till företag som annonserar på sociala medier, fångar annonserna min 
uppmärksamhet 

0,547 

Förtroende till företag som annonserar på sociala medier är viktigt för att jag ska acceptera 

annonserna 
0.813 

Jag är positivt inställd till annonser på sociala medier från företag som håller vad de lovar - 

Jag anser ärlighet hos företag som viktigt för att jag ska tycka om annonser på sociala 
medier 

0.834 

Företag som jag upplever välvilliga gör att jag vill titta på deras annonser på sociala medier - 

Informativt innehåll 4 0.918 

 

Det är viktigt att annonser på sociala medier innehåller information om produkter/tjänster 
för att de ska vara värdefulla för mig 

- 

Jag är positivt inställd till annonser på sociala medier som håller mig uppdaterad kring nya 
produkter/tjänster på marknaden 

0.833 

Annonser på sociala medier som ger mig information om produkter/tjänster är intressanta 
för mig 

0.830 

 
Jag är villig att titta på annonser på sociala medier som informerar mig om vilka 
produkter/tjänster som har de egenskaper jag letar efter 

0.774 

 
Annonser på sociala medier som innehåller information om produkter/tjänster hjälper mig 

att fatta beslut vid köp 
0.816 

Emotionellt innehåll  7 0.949 

 

Annonser som framkallar positiva känslor på sociala medier är intressanta för mig 0.856 

Jag är villig att se på annonser som framkallar känslor på sociala medier 0.670 

Jag uppskattar annonser på sociala medier med emotionellt innehåll 0.699 

 Annonser på sociala medier som innehåller glädje gör att jag upplever annonser positivt 0.793 

 
Jag uppskattar annonser på sociala medier som får mig att skratta  0.871 

Annonser på sociala medier som innehåller humor upplever jag som positiva  0.863 

 Underhållningsvärdet är viktigt för att jag ska vilja titta på annonser på sociala medier 0.835 

 Annonser på sociala medier som är underhållande skapar en positiv känsla för mig - 
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2.7.4 Kontrollvariabler 

Malhotra (2010) anser att enkätundersökningar ska inkludera frågor som mäter externa 

faktorer. Författaren förklarar att det kan innefatta variabler som kan inverka på 

resultatet utöver de oberoende variablerna. Kontrollvariablerna som användes i 

enkätundersökningen var kön, ålder och användningen av de sociala medierna Facebook 

och Instagram. Variablerna användes således för att kontrollera hur mycket av 

variationen som beror på kontrollvariablerna utöver de oberoende variablerna, vilket är i 

enighet med hur Malhotra (2010) anser att kontrollvariabler ska utnyttjas. Vidare 

omvandlades samtliga kontrollvariabler till en dummy variabler vid analysen i SPSS. 

Det innebär enligt Wahlgren (2013) att variabeln endast kan anta värdena 0 eller 1. 

 

För att skilja på respondenternas könstillhörighet vid enkätundersökningen valdes en 

diktom fråga, där svarsalternativen var man och kvinna. Christensen et al. (2010) menar 

att en diktom frågeställning innebär att respondenten endast kan svara antingen eller. 

Denna kontrollvariabel ämnade undersöka om konsumenters attityder till företags 

annonser på sociala medier varierade mellan kön. 

 

Respondenternas ålder användes som en kontrollvariabel för att se om olika 

åldersgrupper har olika attityder till företags annonser på sociala medier. Utifrån 

kontrollvariabeln kunde det även utläsas om kvoturvalet för den empiriska studien blev 

uppfyllt . I enkätundersökningen erhöll vi respondenternas ålder genom att de svarade i 

vilken åldersgrupp de tillhörde. Åldergrupperna var uppdelade med ett intervall från 18 

år till 66 + år, som var framtaget utifrån examensarbetet kvoturval. 

 

De två resterande kontrollvariablerna ämnade undersöka i vilken grad varje respondent 

generellt använde Facebook respektive Instagram i dagar per vecka. Dessa variabler 

användes för att kontrollera om användningen på respektive social media påverkade 

respondenternas attityder. Vidare användes även dessa kontrollvariabler för att 

säkerställa att respondenterna använde något av de sociala medierna Facebook och 

Instagram. Detta för att examensarbetet avgränsats till att undersöka svenska 

konsumenter som använder dessa sociala medier. 
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2.8 Analysmetod 

Vilka analysmetoder som ska användas beror enligt Bryman och Bell (2013) på de 

beslut som fattats i forskningsprocessen. Eliasson (2013) poängterar att det är viktigt 

med en genomtänkt och välgrundat val av analysmetod då det används för att tolka 

resultatet. Analyserna som användes i detta examensarbete beslutades utifrån vad de 

olika studierna ämnade undersöka. Vidare menar Eliassson (2013) att analysmetoder 

kan variera beroende på undersökningsmetoder. I detta examensarbete har det inneburit 

att vi använt oss av olika analysmetoder till den kvalitativa pilotstudien samt till den 

kvantitativa empiriska studien. 

 

2.8.1 Pilotstudie  

För att analysera den empiriska studiens enkätformulär tillämpades en protokollanalys i 

pilotstudien. Malhotra (2010) beskriver protokollanalys som att respondenten uppmanas 

till att dela med sig av sina tankar angående enkätformuläret i samband med att den bli 

ifylld. Enligt författaren kan respondentens svar antingen spelas in eller antecknas av 

intervjuaren. I detta examensarbete fördes anteckningar på respondenternas svar både 

under och efter att intervjun pågick. Efter att enkätformulär var ifylld, ombads 

respondenten att tolka innebörden i varje fråga och uttrycka sig om eventuella brister 

och felaktigheter. Respondenternas svar användes senare i samband med korrigering 

och förbättring av enkätformuläret. I enighet med Kumar (2014) lokaliserades 

huvudteman i de anteckningar som förts under intervjuerna för att kunna göra 

korregeringar av enkätformuläret efter att vi utfört pilotstudien. 

 

2.8.2 Empirisk studie 

Val av analysmetod till den empiriska studien med en kvantitativ enkätundersökning har 

tagits i enighet med Christensen et al. (2010). Författarna menar att val av statistiska 

metoder ska vara med utgångspunkt i hur forskningsfrågan ämnas besvaras. Vidare 

förklarar författarna att statistiska tekniker endast används som ett hjälpmedel för att 

besvara frågor. Således har primärdata som samlats in genom enkätundersökningen 

analyserats i det statistiska analysprogrammet SPSS 20.0.  I syfte att besvara 

examensarbetets forskningsfråga har vi använts oss av en korrelationsanalys och en 

multipel regression. Vidare presenteras resultatet av dessa analyser i kapitel 4. 
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För att mäta respondenternas attityder tillämpades en ordinalskala, vilket Christensen et 

al. (2010) hävdar är att föredra vid mätning av attityder. Vidare kodades materialet för 

att kunna analyseras i SPSS. Christensen et al. (2010) förklarar att kodning är när 

datamaterialet översätts till siffror. Vidare återfinns kodning av enkätundersökningen i 

bilaga F. 

 

Korrelationsanalys 

Enligt Dahmström (2011) undersöker en korrelationsanalys sambandet mellan två 

variabler utifrån måttet som benämns för korrelationskoefficienten r. Vidare menar 

Bryman och Bell (2013) att måttet även kan benämnas för Pearson´s r. Om primärdatan 

är normalfördelad är detta den vanligaste korrelationstypen enligt författarna. Således 

har Pearson´s r använts för att testa om det fanns samband mellan de olika variablerna. 

För att kunna avgöra om det råder samband mellan variablerna har en korrelationsanalys 

utförts i enighet med Dahmström (2011). Vidare var den beroende variabeln och de 

oberoende variablerna inkluderade i analysen. Det kunde således avgöras om huruvida 

det förelåg ett samband mellan de oberoende variablerna, samt mellan de oberoende 

variablerna och den beroende variabeln. Om det förelåg ett samband kunde det även 

förklaras om det var positiv eller negativ. 

 

Värdena för att visa på sambandets styrka mellan olika variabler klargör Dahmström 

(2011) kan vara mellan - 1 till + 1. Vidare anses det enligt författaren att sambandet blir 

allt svagare desto närmare korrelationskoefficienten r är noll. Malhotra (2010) förklarar 

att fullständigt negativt linjärt samband råder när r = - 1, vilket innebär att det finns en 

fullständig negativ korrelation mellan variablerna. Vidare råder fullständigt positivt 

linjärt samband när r = + 1, vilket innebär att det finns en fullständig positiv korrelation 

mellan variablerna. När r = 0 råder det ingen korrelation, vilket betyder att det inte 

föreligger något samband mellan variablerna. (Malhotra, 2010). 

 

För att säkerställa att sambandet återfinns i populationen testades signifikansnivån på 

Pearson´s r-värde på samtliga variabler. Barmark och Djurfeldt (2015) förklarar att en 

signifikansnivå på 0.05 innebär att det är 95 procent statistiskt säkerställt att det 

återfinns i populationen. Vidare betyder signifikansnivån 0.01 att sambandet är 

statistiskt säkerställt till 99 procent. 
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Utifrån korrelationsanalysen togs även medelvärdena för respektive variabel fram för att 

kunna observera hur responderarna hade svarat i genomsnitt på de olika frågorna. 

Vidare togs även standardavvikelsen och variansen fram för att se hur mycket svaren 

avvek från medelvärdet vi fått fram. Wahlgren (2013) förklarar att desto högre talen på 

standardavvikelsen och variansen är desto mer skiljer sig svaren åt.  

 

Multipel regression 

En multipel regression bör enligt Wahlgren (2013) utföras då fler än en oberoende 

variabel används. Vidare är multipel regression en teknik för att undersöka om det finns 

ett statistiskt kausalt samband mellan två eller fler variabler menar författaren. 

Christensen et al. (2010) förklarar att flera olika kombinationer av variablerna testas för 

att undersöka påverkan på den beroende variabeln. 

 

Syftet med en multipel regression är enligt Ghauri och Grønhaug (2005) att erhålla en 

mer realistisk bild av det kausala sambandet. Vidare menar även författarna att 

variationen mellan variablerna kan förklaras mer genom en multipel regression. Det 

beskrivs av Malhotra (2010) att om ett positiv kausalt samband föreligger innebär det att 

en ökning i den oberoende variabeln, medför en ökning i den beroende variabeln. 

Vidare förklarar författaren att ett negativt kausalt samband innebär att en minskning i 

den oberoende variabeln, medför en minskning i den beroende variabeln. 

 

För att besvara hur annonsinnehåll och förtroende till annonsören påverkar svenska 

konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier, användes således en 

multipel regressionsanalys. Detta eftersom att den multipla regressionen visar på hur de 

oberoende variablernas påverkan på den beroende variabeln under inverkan av 

varandra. Vidare innebar det även att multipel regression som analysverktyg var lämplig 

för att kunna undersöka analys- och undersökningsmodellens kausala samband för 

examensarbetet. 

 

Malhotra (2010) förklarar att regressionsmodellens skärningspunkt utgörs av interceptet 

(a) och att betakoefficienterna (β) är lutningen av regressionslinjen. Vidare förklarar 

Wahlgren (2013) att betakoefficienterna visar på förklaringsgraden av respektive 

variabel under inverkan av varandra. I ekvationen testas således hur de oberoende 

variablerna har påverkan på den beroende variabeln (Y). För att testa vilka av de 



  

 

32 

oberoende variablerna som har störst påverkan menar Christensen et al. (2010) att en 

multipel regression är mest lämplig. Ekvationen för den multipla regressionsanalysen i 

detta examensarbete presenteras nedan. 

 

(Y) Konsumenters attityd till företags annonser på sociala medier = a + β1 * 

förtroende till annonsören +β2 * informativt innehåll + β3 * emotionellt innehåll 

 

Genom att använda sig av en multipel regression menar Christensen et al. (2010) att det 

går att utläsa i vilken grad variationen i den beroende variabeln som förklaras av de 

oberoende variablerna. Enligt Wahlgren (2013) är R i kvadrat (R2) och justerad R2 mått 

på förklaringskraften av samtliga oberoende variablerna har på den beroende variabeln. 

Författaren förklarar att måtten förklarar hur väl variationen i de oberoende variablerna 

förklarar den beroende variabeln. Vidare benämner Christensen et al. (2010)  R2 för 

determinationskoefficienten. 

 

Förklaringsgraden av R2 och justerad R2 kan utläsas som procent och anger andelen 

förklarad variation mellan 0 och 1 (Wahlgren, 2013). Författaren menar att ett högre 

värde innebär en bättre förklaringsgrad av den beroende variabeln. Skillnaden mellan R2 

och justerad R2 enligt Wahlgren (2013) är att måttet justeras ned med hänsyn tagen till 

antalet oberoende variabler som ingår i den multipla regressionen, vilket ger en mer 

rättvisande förklaringsgrad. Således användes justerad R2 i detta examensarbete för att 

beskriva förklaringsgraden av den beroende variabeln. Vidare förklaras det av Ghauri 

och Grønhaug (2005) att kontrollvariabler även ska vara inkluderad i den multipla 

regressionen. Således inkluderades kontrollvariablerna i den multipla regressionen för 

att undersöka om dessa påverkade den beroende variabeln. För att testa hur de 

oberoende variablerna och kontrollvariablerna påverkade den beroende variabeln gjorde 

således den multipla regressionen i olika steg. Stegen ämnade undersöka hur påverkan 

skilde sig på den beroende variabeln när olika variabler inkluderades i 

regressionsmodellen. De tre stegen förklaras och illustreras av tabell 4.2 i form av tre 

modeller.  

 

Utifrån den multipla regressionen kan det enligt Wahlgren (2013) även testas om det 

råder multikollinearitet mellan de oberoende variablerna. Multikollinearitet innebär 

enligt Bryman och Bell (2013) att det föreligger en stark korrelation mellan två eller fler 
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variabler i en regressionsmodell. Om det existerar multikollinearitet innebär det enligt 

författarna ett problem i korrelationen. Författarna förklarar att det kan innebära att de 

oberoende variablernas respektive effekter på den beroende variabeln inte kan hållas 

isär. För att kontrollera att det inte råder multikollinearitet används enligt Wahlgren 

(2013) måtten VIF och tolerans. VIF står för Variance Inflation Factor och är 1 

dividerat med toleransvärdet. Båda måtten visar huruvida det föreligger 

multikollinearitet eller inte. Önskvärt är enligt författaren att VIF-värdet ska vara så lågt 

som möjligt och att toleransvärdet ska vara så högt som möjligt, för att vara säker på att 

multikollinearitet inte föreligger. 

 

I den multipla regressionen kunde även signifikansnivån för de oberoende variablerna 

och kontrollvariablerna tas fram. Christensen et al. (2010) förklarar att signifikansnivån 

i den multipla regressionen statistiskt säkerställer att de undersökta variablerna påverkar 

den beroende variabeln under inverkan av varandra. Signifikansnivån i den multipla 

regressionen valdes till 0.05 och innebär en säkerställning av de kausala sambanden i 

den multipla regressionen motsvarande 95 procent. 

 

Hypotesprövning 

Hypoteserna i detta examensarbete har valts att accepteras och förkastas utifrån den 

multipla regressionen som är analyserad i SPSS. Den multipla regressionen visar 

påverkan på svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier av 

både de oberoende variablerna och kontrollvariablerna under inverkan av varandra. Med 

andra ord använder vi den multipla regressionen för att undersöka de kausala 

sambanden mellan de oberoende variablerna till den beroende variabeln. 

 

2.9 Reliabilitet och validitet 

För att resultatet av en forskning ska anses trovärdig är reliabilitet och validitet centralt 

(Bryman & Bell, 2013; Patel & Davidson, 2011) Bell (2006) tydliggör att trots att 

validitet och reliabilitet skiljer sig som begrepp är de relaterade till varandra, då validitet 

förutsätter reliabilitet. 

 

Reliabilitet beskrivs enligt Patel och Davidson (2011) som stabiliteten och 

tillförlitligheten av ett mått. Författarna menar att reliabilitet innefattar huruvida samma 
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resultat skulle erhållas om undersökningen skulle genomföras på nytt under nya 

slumpmässiga förutsättningar. Bristande reliabilitet kan enligt Barmark och Djurfeldt 

(2015) bero på att frågor och svarsalternativ i enkätundersökningen är bristfälligt 

formulerade. För att försäkra oss om att dessa brister inte existerade i vår 

enkätundersökning, genomfördes en pilotstudie som går att läsa mer om i kapitel 2.4.2.  

 

Utöver detta testades Cronbach´s Alpha på samtliga variabler. Det är i enighet med 

Bryman och Bell (2013) som förklarar att den interna reliabiliteten kan säkerställas 

genom Cronbach´s Alpha. Vidare visade resultatet av testet på en god intern reliabilitet 

bland samtliga variabler. För att få en återblick på begreppens Cronbachs Alpha 

återfinns de under avsnitt 2.7. Bryman och Bell (2013) poängterar att för att kunna 

bedöma att en undersökning är reliabel, måste undersökningen vara replikerbar. Således 

menar författarna att tillvägagångssättet måste beskrivas noggrant för att möjliggöra 

replikation av undersökningen. Således har vi i detta examensarbete beskrivit vårt 

tillvägagångssätt noggrant för att möjliggöra replikation. 

 

Validitet beskrivs enligt Barmark och Djurfeldt (2015) som att mäta rätt sak. Vidare 

förklarar Bryman och Bell (2013) att validitet handlar om huruvida forskningens 

utformade indikatorer verkligen mäter det begrepp som de syftar till att mäta. Hartman 

(2001) tillägger att giltighet och korrekthet är en viktig del av validiteten. Intern 

validitet handlar enligt Bryman och Bell (2013) om hur hållbar en slutsats är som är 

dragen utifrån ett kausalt samband mellan två eller fler variabler. Frågan som väcks med 

intern validitet är enligt författarna hur säkert det är att det kausala sambandet föreligger 

mellan den oberoende och den beroende variabeln, och att variationen inte beror på 

någon annan faktor. För att säkerställa den interna validiteten utfördes en faktoranalys, 

vilken återfinns i tabell 2.7. 

 

Forskare är enligt Bryman och Bell (2013) intresserade av att säkerställa ytvaliditet av 

sina utvecklade mått. Det handlar enligt författarna om att säkerställa att måttet fångar 

det begrepp som forskaren är intresserad av att mäta. Detta kan enligt författarna göras 

genom att tillfråga andra individer om de anser att måttet fångar begreppet. För att 

säkerhetsställa ytvaliditeten av den empiriska studiens mått har således en expert inom 

kvantitativa metoder tillfrågats huruvida måtten anses spegla begreppen, vilket Bryman 

och Bell (2013) förklarar som en intuitiv process. Vidare använde vi oss även av 
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pilotstudien för att säkerställa ytvaliditeten ytterligare, vilket presenteras i avsnitt 2.4.2. 

I operationaliseringstabellen under avsnitt 2.7 illustreras även hur varje begrepp har 

mätts. 

 

Bryman och Bell (2013) förklarar extern validitet som huruvida resultatet av studien kan 

generaliseras till andra situationer utöver studiens undersökningsområde. Begreppet 

benämns även enligt författarna som studiens överförbarhet. Vidare menar författarna 

att urvalet är avgörande för att kunna generalisera resultat utöver den specifika 

undersökningskontexten. Det är enligt författarna viktigt att urvalet är så representativt 

som möjligt för att kunna dra slutsatser över hela populationen. Vidare menar 

författarna att ett sannolikhetsurval är att föredra om forskare är intresserade av att 

generalisera. 

 

Eftersom att det inte fanns någon exakt förteckning vilka som ingick i den valda 

populationen fanns det ingen grund att göra ett slumpmässigt urval på. Av ekonomiska 

och tidsmässiga skäl i förhållande till storleken på vårt arbete, valde vi en kombination 

av kvot- och bekvämlighetsurval. Detta för att uppnå ett så representativt urval som 

möjligt, gjordes noggranna beräkningar, vilka låg till grund för vårt kvoturval 

(presenteras i bilaga C). 

 

Kvoterna över åldersfördelningen i Sverige hämtades från Statistiska Centralbyrån 

(2016a). Då Statistiska Centralbyrån är en statlig förvaltningsmyndighet som ansvarar 

för officiell statistik (Statistiska Centralbyrån, 2016b), anser vi dessa kvoter som 

trovärdiga. Vidare gjordes beräkningarna för kvoturvalet utifrån Internetstiftelsen i 

Sveriges rapport utförd av Findahl och Davidssion (2015). Trovärdigheten för 

Internetstiftelsens rapport är enligt oss hög då de är en oberoende allmännyttig 

organisation som verkar för en positiv utveckling av Internet i Sverige (Internetstiftelsen 

i Sverige, 2016). Organisationen har inget vinstintresse, utan återinvesterar vinsten från 

.se eller .nu-domäner till nya Internetutvecklingsprojekt (Internetstiftelsen i Sverige, 

2016). Vi anser att tillämpningen av denna kombination av kvot- och 

bekvämlighetsurval har stärkt examensarbetets externa validitet, jämfört med om enbart 

bekvämlighetsurval hade tillämpats. 
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2.10 Forskningsetik 

Forskningsetik handlar enligt Bryman och Bell (2013) om att forskaren är tydlig med 

den överenskommelse som sker med respondenterna i samband med en undersökning. 

Patel och Davidson (2010) poängterar att det handlar om en balans mellan nyttan av 

forskningen och skyddande av respondenternas information. Vi har i detta 

examensarbete utgått från vetenskaprådets regler gällande etik för skapa en tydlig 

överrenskommelse med respondenterna. Enligt Patel och Davidson (2010) har 

vetenskapsrådet tagit fram fyra etikregler när det gäller humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Reglerna som innefattas enligt Patel och Davidson 

(2010) är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet 

samt nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att respondenterna blir informerade om vad syftet med 

studien är (Bryman & Bell, 2013; Patel & Davidson, 2010). Då enkätundersökningen 

tillämpades både i pappersformat och digitalt fanns skäl till att förklara studiens syfte på 

olika sätt. Vid enkätundersökningen i pappersformat berättade vi för varje respondent 

att vi studerade vid Linnéuniversitetet och att enkätundersökningen var för att besvara 

vår forskningsfråga i vårt examensarbete. Vidare förklarade vi att enkätundersökningen 

ämnade till att undersöka vad respondenterna hade för attityd till företags annonser på 

de sociala medierna Facebook och Instagram. Enkätundersökningen innehöll även ett 

missivbrev där respondenten själv kunde läsa att undersökningen skulle ligga till grund 

för vårt examensarbete (missivbrevet återfinns i bilaga E).  Även vid delningarna via 

Facebook av den digitala enkätundersökningen förklarades det att undersökningen låg 

till grund för vårt examensarbete. 

 

Samtyckeskravet innebär att det är respondenten själv som bestämmer över 

medverkandet av undersökningen (Bryman & Bell, 2013; Patel & Davidson, 2010). För 

att uppfylla detta krav fick varje respondent själva bestämma om de ville delta i 

undersökningen eller inte och blev därmed inte påtvingade. Vid enkätundersökningen i 

pappersformat blev varje respondent tillfrågande om de ville delta i 

enkätundersökningen och kunde avbryta sin medverkan utan någon negativ följd. När 

respondenter inte ville eller inte hade tid att svara, tackade vi för deras uppmärksamhet 

och önskade individerna en fortsatt trevlig dag. För att uppnå samtyckeskravet av den 
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digitala enkätundersökningen fick varje individ själva välja om de vill delta eller ej. 

Vidare gav respondenten sitt samtycke då de valde att svara på enkätundersökningen. 

 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att respondenternas personuppgifter 

skyddas för obehöriga (Bryman & Bell, 2013; Patel och Davidson, 2010). Bell (2006) 

förklarar det som ett löfte till respondenten att inte kunna identifieras. Respondenterna 

ska enligt författaren förses med anonymitet, vilket innebär att forskaren inte ska kunna 

veta vilka svar en viss respondent har angivit. För att säkerställa att respondenterna inte 

skulle kunnas identifieras valde vi att respondenten inte behövde ange namn eller 

personnummer. Respondenten behövde endast svara om de var man eller kvinna och i 

vilken åldersgrupp de tillhörde. Vidare samlades enkätundersökningarna i 

pappersformat in för att sedan placeras utan inbördes ordning bland de besvarade 

enkätundersökningarna för att inte kunna avgöra vem det var som svarat. Funktionerna i 

den digitala enkätundersökningen hade även till följd att respondenter inte kunde spåras. 

Svaren hamnade endast i en systematisk ordning efter att de svarat med en tidsangivelse 

för inskickat svar. Då vi inte kunde utläsa vem som svarat kunde inte heller 

respondenterna identifieras.  

 

Nyttjandekravet handlar om att material som är insamlat om respondenter endast får 

användas i forskningssyfte (Bryman & Bell, 2013; Patel & Davidson, 2010). Det 

förklarades i enkätundersökningens missivbrev både i pappersformat och digitalt att det 

insamlade materialet endast skulle användas till vårt examensarbete och inte i något 

annat syfte. Vidare ämnade det insamlade materialet inte under några omständigheter att 

spridas för kommersiella bruk eller icke-vetenskapliga syften. Det lagrade materialet var 

vidare endast till förfogande för oss författare och likviderades efter det att 

examensarbetet var publicerat. 

  



  

 

38 

  



  

 

39 

3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer teoretiska referensramen att presenteras som innefattar 

definitioner och teori om sociala medier, marknadsföring på sociala medier och 

attityder. Inledningsvis beskrivs sociala medier följt av en redogörelse av 

marknadsföringen på dessa. Vidare beskrivs attityder som begrepp, konsumenters 

attityder till annonser på sociala medier, förtroendets påverkan på attityder och 

annonsinnehållets påverkan på attityder. 

 

3.1 Sociala medier 

3.1.1 Definitioner och kännetecken 

Enligt Rosén (u.å.) är sociala medier ett samlingsnamn för kommunikationskanaler där 

användare tillåts att kommunicera med varandra genom text, bild och ljud. Denna 

definition skiljer sig från Kaplan och Haenlein (2010) som definierar sociala medier 

som en grupp av Internetbaserade applikationer som möjliggör att skapa och utbyta 

användargenererat innehåll. Utöver denna definition så menar Kietzmann et al. (2011) 

att applikationerna är höginteraktiva och att innehållet kan delas, modifieras och 

diskuteras av individer och grupper. Fill (2013) påstår att alla dessa applikationer 

innefattar kommunikation i form av elektronisk Word of Mouth, vilket Chaney (2009) 

menar handlar om att sprida budskap. 

 

Termerna sociala medier och sociala nätverk används ofta för att beskriva samma sak 

(Fill, 2013). Författaren förklarar dock att skillnaden mellan de två begreppen är att 

sociala medier innefattar ett flertal applikationer, inkluderat sociala nätverkssidor. 

Chaney (2009) och Fill (2013) förklarar att de övriga applikationerna inkluderar 

bloggar, videogemenskaper, webbaserade uppslagsverk, virtuella spelvärldar och 

virtuella sociala världar. Kaplan och Heanlein (2010) menar att sociala nätverk på 

Internet möjliggör en social interaktion och kommunikation där det kan skapas 

samverkan för att upprätthålla och hantera sociala kontakter och relationer vilket även 

Sheldon (2008) förklarar. 

 

Berthon et al., (2012) menar att vi kan se en konstant uppbyggnad och utveckling av 

sociala medier. Sociala medier är enligt Diffley et al. (2011) ett verktyg för individer 
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med möjlighet att samarbeta och kommunicera med andra individer via Internet. Vidare 

kan individer vara anslutna till sociala medier både via datorer och mobiltelefoner 

(Carlsson, 2011). 

 

Det finns enligt tidigare forskning flera olika motiv för individer att använda sig av 

sociala medier. Den huvudsakliga motivationsfaktorn för deltagande av användare på 

sociala medier är enligt Dwyer et al. (2007) att underhålla relationer och 

kommunikation. Det tilläggs av Wang et al., (2012) som anser att den största 

motivationsfaktorn är att tillfredställa sina sociala behov. Sociala medier kan även 

uppfylla individers behov i form av tidsfördriv, uttrycka åsikter, få bekräftelse och 

skapa gemenskap (Leigert, 2013).   

 

Sociala nätverk beskrivs som en samling av användare som är sammansvärjande av 

olika förhållanden till varandra enligt Marin och Wellman (2010). Quinton och 

Harridge-March (2010) beskriver sociala nätverk som plattformar vars primära syfte är 

att skapa gemenskap vilket kan ske i form av kommunikation mellan konsumenter som 

delar samma intresse. Zhou et al. (2007) definition av sociala nätverk är “en webb av 

personliga kontakter och relationer med syfte att hålla fast vid förmånliga personliga 

och/eller organisatoriska handlingar” (fritt översatt, s. 674). Förhållandena mellan 

användarna på sociala nätverk har enligt Marin och Wellman (2010) olika karaktär. 

Författarna förklarar att de kan vara baserade på vänskap, delade intressen, hobbys eller 

erfarenheter. 

 

Facebook och Instagram två exempel på sociala nätverk (Teng et. al., 2015). Utifrån 

rapporten av Internetstiftelsen i Sverige (Findahl & Davidsson, 2015) är dessa sociala 

nätverk även de två största i Sverige bland privatpersoner. Kaplan och Haenlein (2010) 

förklarar sociala nätverk som applikationer vilka möjliggör för användare att ansluta sig 

genom att skapa personliga informationsprofiler, bjuda in vänner och kollegor till deras 

profiler samt skicka meddelande mellan varandra. De personliga profilerna kan 

innehålla många olika typer av information som inkluderar bilder, videos, text och 

ljudfiler (Kaplan & Haenlein, 2010). 
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3.1.2 Facebook 

Af Schmidt och Gruvö (u.å.) förklarar Facebook som “en webbplats för nätbaserad 

gemenskap och nätverksbyggande”. Vidare beskriver Rohani och Hock (2010) 

Facebook som ett socialt nätverk. Facebook möjliggör för individer att vara 

uppkopplade och kommunicera med andra individer som delar samma värderingar 

(Rohani & Hock, 2010). Carlsson (2010) menar att syftet för Fackbookanvändare kan 

vara att bibehålla kontakten med vänner, dela med sig av textbaserade meddelande, 

bilder eller videos samt att inhämta information om företag. 

 

Enligt Facebook (2016b) så har det sociala nätverket i genomsnitt 1,04 miljarder aktiva 

medlemmar dagligen världen över. Enligt en rapport från Findahl och Davidsson (2015) 

använder i genomsnitt 70 procent av Sveriges Internetanvändare Facebook, vilket gör 

nätverket till det största i Sverige. Enligt samma rapport så använder sig 50 procent av 

Internetanvändarna Facebook dagligen. Facebook och sociala nätverk i allmänhet är för 

vissa individer mer fundamentala än för andra individer (Urista et al., 2009; Wang et al., 

2012). Det förklaras vidare av författarna att samhörighet är det mest grundläggande 

behovet som Facebookanvändare vill tillfredställa. Det tilläggs av författarna att det kan 

handla om att individer vill uttrycka sig, tillhöra en viss grupp eller bli igenkänd och 

accepterad av grupper. Vidare är åsikter och idéer kärnvärden för många användare, 

speciellt i vissa åldrar, som de vill framföra via Facebook (Wang et al., 2012). 

 

På Facebook kan företag skapa profiler som Facebookanvändare kan följa, vilka 

benämns som fans på företagets Facebooksida (Barefoot & Szabo, 2010). Författarna 

förklarar att företagssidor har samma funktioner som personliga profiler för individer. 

Vidare menar författarna att det är en naturlig plats för företag att visa företagets 

ansträngningar. Facebooksidor ska vara både intressanta och användbara för sina 

konsumenter att besöka (Barefoot & Szabo, 2010). Vidare anser författarna att företag 

bör kommunicera ut företags- och branschnyheter då det anses vara av intresse för 

konsumenter. Barefoot och Szabo (2010) menar att Facebook är en kanal där företag 

kan kommunicera med både befintliga konsumenter och potentiella konsumenter. 

Facebook erbjuder enligt Tuten och Solomon (2015) möjligheter för företag att 

publicera ett antal olika typer av innehåll. 
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3.1.3 Instagram 

Nationalencyklopedin (2016a) definierar Instagram som ”en mobilapplikation som 

tillåter delning av videos och bilder inom sitt sociala nätverk”. Det tilläggs att användare 

även kan dela bilder och videos från Instagram till andra sociala medier som exempelvis 

Facebook (Frommer, 2010; Safko & Brake, 2009). Instagram tillhör Facebook sedan 

2012 efter att företaget förvärvades av Facebook (Wilken, 2014). Sheldon och Bryant 

(2016) framhåller att Instagram är det snabbast växande sociala nätverket i världen. 

Findahl och Davidsson (2015, s. 42) påvisar i sin rapport att Instagram även är det 

snabbast växande nätverket i Sverige, med en ökning av 12 procentenheter per år de 

senaste tre åren. Enligt samma rapport är Instagram det näst största sociala mediet i 

Sverige.  

 

Sheldon och Bryant (2016) identifierar ett flertal huvudsakliga anledningar till att 

individer använder Instagram. Den största anledningen är enligt författarna övervakning, 

som innefattar att söka information om andra användare och att se vad andra användare 

gör. Den näst största anledningen är dokumentation, vilket innebär att visa andra 

användare vad du gör (Sheldon & Bryant, 2016). Den tredje anledningen är 

populariteten av Instagram, det vill säga att det är många som söker sig till denna 

plattform (Sheldon & Bryant, 2016). Den sista anledningen enligt författarna är 

kreativitet, vilket inbegriper att användare kan dela sina kreativa kunskaper på 

Instagram. 

 

Sheldon och Bryant (2016) förklarar att idén bakom applikationen Instagram är att 

användare ska kunna dela bilder och videos genom att använda så kallade hashtags (#). 

Vidare förklarar författarna att hashtags används för att andra användare ska kunna 

finna specifika bilder och videos. Samtidigt som Instagram är likt Facebook på många 

sätt i form av att båda plattformarna erbjuder möjligheten till att dela bilder, föreligger 

det enligt författarna skillnader mellan medierna. Instagram erbjuder till skillnad från 

Facebook olika filter som användarna kan applicera på en bild innan den publiceras. 

Bilder på Instagram kan även delas på andra sociala nätverk som exempelvis Facebook 

(Gibbs et al., 2015). Leigert (2013) tillägger att användare även kan skriva text samt 

använda geografiska taggar i anslutning till publiceringen.  
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Gibbs et al. (2015) menar att Instagram handlar mer om att framföra sig själv och sin 

egen identitet till skillnad från Facebook som är mer inriktat på att bevara och förstärka 

relationer med andra. Då Instagram blir alltmer populärt bland konsumenter är det 

viktigt för företag att lära sig mer om nätverket (Sheldon & Bryant, 2016). 

 

Företag kan använda Instagram enligt Tuten och Sololmon (2015) för att kunna nå ut till 

konsumenter. För att användare ska få en helhetsbild av företaget menar Leigert (2013) 

att publiceringen kan innefatta exempelvis företagets vardagliga arbete, produktvisning 

eller inspiration. 

 

3.2 Marknadsföring via sociala medier 

3.2.1 Definitioner och kännetecken 

Marknadsföring via sociala medier definieras som en process som tillåter individer och 

företag att framföra produkter, tjänster eller hemsidor till ett stort spektrum av 

användare via Internet (Barefoot & Szabo, 2010; Roberts & Kraynak, 2008; Weinberg, 

2009). Vidare förklarar författarna att sociala medier även ger möjligheten för företag 

att kunna lyssna på sina konsumenter. Baines et al. (2011) tillägger att marknadsföring 

på sociala medier beskriver hur företag använder sig av sociala medier i deras 

marknadsföringsaktiviteter. 

 

Sociala medier skapar enligt Tuten och Solomon (2015) nya möjligheter för företag kan 

nå ut till sina konsumenter. Vidare menar Ashley och Tuten (2015) att sociala medier är 

en kommunikationskanal där företag ständigt kan kommunicera samtidigt som det kan 

skapas kampanjer som är designade för dessa medier. Vidare förklarar författarna att 

marknadsföring via sociala medier är en komponent i ett företags marknadsföring. 

Mulhern (2009) påstår att sociala medier är den viktigaste kommunikationskanalen för 

företag att nå ut till sina konsumenter, vilket även Chaffey och Ellis-Chadwick (2012) 

hävdar. Även Enders et al. (2008) instämmer med detta och menar att sociala medier 

medför en stor potential för företag att nå ut till sina konsumenter.  

 

Ashley och Tuten (2015) argumenterar för att företags aktiviteter på sociala medier kan 

skapa engagemang och lojalitet bland företagets konsumenter. Författarna redogör för 
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att marknadsföringsaktiviteter på sociala medier kan innefatta kundservice, kundvård, 

betald annonsering, varumärkesbyggande och konsumentidentifiering.  

 

Sociala mediers snabba tillväxt har permanent förändrat hur konsumenter och företag 

integrerar med varandra (Fill, 2013; Leung et al., 2015). Författarna menar att det har 

förändrat hur företag attraherar och behåller potentiella konsumenter. Tidigare har 

företag skapat marknadsföringsbudskap och köpt utrymme i massmedia i hopp om att 

göra konsumenter medvetna om företag och varumärke för att skapa förkärlek och 

köpbeslut (Chandra et al., 2012; He & Zha, 2014; Patino et al., 2012). Dock poängteras 

det av Carlsson (2010) att konkurrensen om konsumenters tid, uppmärksamhet och 

engagemang har hårdnat. Detta har således enligt författaren inneburit att det blivit svårt 

för företag att nå ut till sina konsumenter. 

 

Marknadskommunikationen har enligt Fill (2013) onekligen förändrats med 

uppkomsten av sociala medier och ändrat hur konsumenter väljer, delar och analyserar 

information. Barefoot och Szabo (2010) hävdar att detta medför att företag överger de 

traditionella metoderna för ett mer modernt tillvägagångssätt. Företag rör sig enligt 

författarna från envägskommunikation med fokus på innehåll riktad mot en 

massmarknad till ett synsätt där fokus ligger på interaktion, där konsumenter anses som 

medskapare av värde. Således har konsumenter möjlighet att på sociala medier samspela 

och påverka innehållet i marknadsföringen till skillnad från traditionella medier 

(Barefoot & Szabo, 2010). 

 

Baines et al. (2011) förklarar att företag investerar i marknadsföring via sociala medier 

för att öka sitt sociala kapital, vilket kortfattat innebär att stärka relationen med sina 

existerande konsumenter. Det tilläggs av Safko och Brake (2009) att marknadsföring via 

sociala medier tillåter företag att bygga samt att skapa nya relationer med konsumenter. 

Enligt Fill (2013) kan även företags mål för delaktighet på sociala medier variera från 

att sälja fler produkter, få fler användare till sin hemsida, få fler följare eller att nå ut till 

en specifik målgrupp. För att möta konsumenters sociala behov på sociala medier anser 

Ashley och Tuten (2015) att företag behöver ta i beaktning att dialog och känsla för rätt 

tidpunkt är viktiga för att bygga upp ett socialt kapital och välbefinnande hos 

konsumenter. 
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Enligt Keller (2009) beror konsumenters behov, motiv och mål på engagemang. Vidare 

förklarar författaren att det är konsumenterna som definierar reglerna för hur företag 

skapar engagemang. Schmitt (2012) argumenterar för att det är viktigt att engagera sina 

konsumenter som företag, eftersom att de är deltagande i informationen och inte passiva 

mottagare. Den verkliga kraften i sociala medier hävdar Hanna et al. (2011) ligger i att 

alla användare är sammankopplade. Både Berthon et al., (2012) menar att fenomenet 

sociala medier medför ett skift i makten på marknaden från företag till konsumenter. 

Författarna menar att traditionella medier har förlorat sina läsare och tittare till förmån 

för Internets snabba kommunikation och antalet informationskällor. Detta har medfört 

att företags inflytande försvagats (Chandra et al., 2012; Patino et al., 2012; He & Zha, 

2014). 

 

Trots fördelarna med marknadsföring via sociala medier visar en rapport från Salesforce 

(2013) att annonsers klickfrekvens på Facebook är väldigt låg. Vidare förklaras 

klickfrekvens utifrån hur många annonser som blir klickade på i förhållande till det 

totala antalet annonser publicerade (Salesforce, 2013). Enligt rapporten är det enbart 0,2 

procent av annonserna på Facebook som blir klickade på. Hodis et al. (2015) menar på 

att det bristande resultatet hos annonser, trots den värdefulla information som Facebook 

tillhandahåller om konsumenter, är ett bevis på att det föreligger en ovisshet i hur 

företag ska använda sig av denna plattform som marknadsföringskanal.  

 

Å andra sidan hävdar Barefoot och Szabo (2010) att företag bör fokusera på Return of 

Engagement på sociala medier, alltså till vilken grad marknadsföringen engagerar 

användare på sociala medier. Detta förespråkar även Wolff (2012) som säger att det är 

värdefullt för företag att användare ”surfar runt” på företagets Facebooksida utan att 

klicka på något. Författaren anser även att värde skapas för företaget när användare 

delar företagets annons, video eller använder ”gilla-knappen” för att visa att användaren 

tycker om annonsen. 

 

3.2.2 Skräddarsydda annonser  

En typ av marknadsföringsaktivitet är enligt Baines et al. (2011) annonser på sociala 

medier. Annonsering definieras enligt Richards och Curran (2002) som “en betald, 

förmedlad form av kommunikation från en identifierbar källa, som syftar till att förmå 

mottagaren att vidta åtgärder direkt eller i framtiden” (fritt översatt, s. 74). Varje annons 
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har enligt Ducoffe (1995) ett annonsvärde vilket förklaras som det övergripande värdet 

av annonsens betydelse för konsumenter. Vidare har värdet föreslagits som ett mått på 

effektiviteten av både traditionell och digital annonsering då antagandet är att 

annonsbudskap är ett potentiellt kommunikationsutbyte mellan företag och konsumenter 

(Ducoffe, 1995; 1996). 

 

Baek och Morimotos (2012) definition av skräddarsydda annonser är “specialgjorda 

marknadsföringsbudskap som levereras till konsument genom betald media och som är 

baserad på information om konsumenten (såsom namn, köphistorik, demografi, 

psykografi, platser, livsstil och intressen)” (fritt översatt, s. 1). Hallerman (2010) 

tillägger att annonser kan baseras på geografisk information och 

preferensundersökningar på konsumenter.  Skräddarsydd marknadsföring kan även 

baseras på konsumentens sökhistorik (Bleier & Eisenbeiss 2015; Facebook, 2016a; 

Lambrecht & Tucker 2013; Shih, 2009).Lambrecht och Tucker (2013) har påvisat att 

annonsering som utgår från tidigare köphistorik och besökta sidor, påverkar annonsens 

effektivitet positivt. Vidare hävdar författarna att konsumentens intressen avspeglas 

bättre genom information om konsumenters köphistorik jämfört med sökhistorik. 

 

Barefoot och Szabo (2010) och Facebook (2016a) förklarar att skräddarsydda annonser 

gör att resultaten av annonseringen blir mätbar för företag. Barefoot och Szabo (2010) 

menar att företag kan bestämma hur mycket pengar som de vill spendera på sin 

marknadsföring varje dag samt vilken målgrupp som ska se annonsen. Företag kan 

antingen välja att betala utifrån hur annonsen presterat eller kan en budget upprättas 

innan dess att annonskampanjen startar (Barefoot & Szabo, 2010; Facebook, 2016a). 

Vidare upphör annonsen utefter att budgeten är spenderad (Facebook, 2016a). Barefoot 

och Szabo (2010) förklarar att företaget därefter erhåller detaljerade rapporter om hur 

annonsen presterat.   

 

Målet med skräddarsydda annonser enligt Tam och Ho (2006) är att leverera rätt 

innehåll till rätt person vid rätt tidpunkt, för att maximera affärsmöjligheterna antingen 

omedelbart eller i framtiden. Bleier och Eisenbeiss (2015) menar att djupet av en 

skräddarsydd annons beskriver hur väl annonsen återspeglar konsumentens intressen 

och preferenser. Innehållet i en skräddarsydd annons anses vara mer tilltalande för 
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konsumenter om det är i linje med deras intressen (Anand & Shachar, 2009; Lamberecht 

& Tucker, 2013).  

 

Annonser som uppfyller konsumenters nuvarande mål och självbild menar Tam och Ho 

(2006) ökar relevansen och den upplevda nyttan. Vidare menar författarna att detta 

medför att konsumenter är mer benägna att undersöka annonserna. Schumann et al. 

(2014) förklarar relevanta annonser i linje med Laczniak och Muehling (1993) som att 

det skapar värde för konsumenters uppmärksamhet i form av att annonsen är intressant, 

relevant och användbar. 

 

För att skapa uppmärksamhet anser Diffley et al. (2011) att relevans är viktigt för 

användare på sociala nätverk. Författarna förklarar att annonser måste vara relevanta för 

användarnas behov och önskemål eftersom att användare är på sociala medier för att 

kommunicera med andra användare. Vidare menar författarna att konsumenter är mer 

benägna att klicka på en annons om den är relevant för konsumenten. Kelly et al. (2010) 

poängterar att irrelevant reklam tenderar till att undvikas av konsumenter. Vidare 

benämner Cho och Cheon (2004) fenomenet för annonsblindhet. Fördelen med 

skräddarsydda annonser är således enligt Alreck och Settle (2007) att det minskar 

irrelevanta annonser till konsumenter. 

 

Campbell och Wright (2008) argumenterar för att relevansen i annonser är en viktig 

komponent vid Internetsammanhang. Vidare förklara författarna att det är för att kunna 

väcka ett intresse bland konsumenter via interaktioner. Annonsernas relevans ska kunna 

vara självrelaterad och till viss del anpassad till konsumenters preferenser för att kunna 

bidra till konsumenters mål och värderingar (Cambell & Wright, 2008). Det förklaras av 

Nasco och Bruner (2008) att relevans är en nyckelkomponent till att uppnå effektivitet 

med digitala marknadsföringen. Vidare tillägger Carroll et al. (2007) att konsumenter är 

mer mottagliga för annonser som är relevanta. 

 

En utmaning för företag idag är enligt Sheehan och Morrison (2009) att skapa ett 

kreativt innehåll i sina annonser som gör annonserna framträdande och väcker 

uppmärksamheten bland konsumenterna. Enligt Lee och Hong (2016) är ett kreativt 

innehåll i annonser på sociala medier viktigt för att kunna fånga konsumentens 

uppmärksamhet, något som Smith et al. (2007) bekräftar. Även Ashley och Tuten 
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(2015) poängterar detta och tillägger att kreativa lösningar krävs för att skapa 

effektivitet i annonseringen på sociala medier. Kreativitet är enligt Haberland och Dacin 

(1992) i vilken utsträckning en annons skiljer sig från mängden och innehåller något 

oväntat. Smith et al. (2007) förklarar att kreativitet består av relevans och skiljaktighet, 

där skiljaktighet innefattar element som är annorlunda eller oväntade. 

 

Montgomery och Smith (2009) framhåller att styrkan med skräddarsydd 

marknadsföring är att det inte krävs något deltagande av konsumenten. Företag erhåller 

information om konsumentens intressen för att sedan kunna leverera erbjudanden 

baserat på den insamlade informationen. Vidare anses kommunikation via annonser ofta 

som användbar för konsumenters köpbeslut (Shavitt et al., 1998). Conti et al., (2012) 

och Zhang et al., (2010) menar att annonser som är anpassade till konsumenters fysiska 

platser eller personliga information anses som användbara för konsumenter. 

 

Facebook påstås enligt Hodis et al. (2015) vara en perfekt miljö för marknadsföring med 

tanke på hur mycket information som finns om konsumenterna på plattformen. Barefoot 

och Szabo (2010) förklarar att sociala medier gör det möjligt för likasinnade individer 

att hitta varandra genom plattformar och att detta är en stor fördel med marknadsföring 

på sociala medier. Författarna menar att det underlättar att identifiera olika målgrupper, 

då Facebook erbjuder denna information om användarna. Lipsman et al. (2012) 

förklarar att det finns en återkopplingsfunktion som benämns som ”gilla knappen” på 

sociala medierna Facebook och Instagram. Följaktligen menar författarna att företag kan 

få kunskap om vilka användare som är intresserade av företagets service eller produkt 

genom att undersöka vilka användare som “gillat” annonsinnehållet relaterat till 

produkten. 

 

3.3 Förtroende  

3.3.1 Definition och kännetecken 

I annonssammanhang, definierar MacKenzie et al. (1986) annonsers trovärdighet som 

konsumenters allmänna uppfattning om sanningshalten, tillförlitligheten och 

pålitligheten av en annons. Adler och Rodman (2000) förklarar trovärdighet som 

åhörarens uppfattning av avsändarens pålitlighet. Det finns enligt Miyamoto och Rexha 

(2004) tre dimensioner av förtroende vilka är trovärdighet, ärlighet och välvilja. 
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Författarna förklarar att de första två dimensionerna handlar om att företag ska uppfylla 

sina löften. Vidare anses den tredje handla om sannolikheten att ett företag kommer 

uppträda samarbetsvilligt oberoende av löften (Miyamoto & Rexha, 2004). 

 

Andzulis et al. (2012) ser förtroende som en immateriell tillgång som kan användas för 

att skapa lojalitet till företaget bland kunder och potentiella kunder. Enligt Rousseau et 

al. (1998) så måste det föreligga en osäkerhet förknippad med risker för att förtroendet 

ska behövas överhuvudtaget. Författaren menar att om allt är fullständigt säkert och att 

inga risker existerar, kommer förtroende varken uppstå eller behövas mellan företag och 

konsument, vilket även Grönroos (1994) förklarar. Grönroos (1994) tillägger att löften 

från den ena parten till den andra gör att ett förtroende uppstår. 

 

Goldsmith et al. (2000) förklarar att trovärdigheten av en annons påverkas av olika 

faktorer. De mest framstående faktorerna är enligt författarna förtroendet till annonsören 

och förtroende till personer som framför budskapet i annonsen. På sociala nätverk anser 

Diffley et al. (2011) att konsumenter har förtroende för varandra, vilket även företag 

måste skapa till sina konsumenter. Författarna menar att företaget också måste ses som 

deras vänner genom att vinna deras förtroende. 

 

3.4 Annonsinnehåll 

3.4.1 Informativt innehåll 

Information i annonser spelar enligt Rotzoll et al. (1989) en legitim och viktig roll. 

Wolin et al. (2002) menar att annonsers huvudsakliga funktion är att tillhandahålla 

information till konsumenten. Både Rubin (2002) och Luo (2002) konstaterar att 

informativt innehåll är en av de viktigaste och starkaste drivkrafterna i annonsering via 

Internet. Det förklaras av Luo (2002) att detta beror på att konsumenter är i behov av 

resurser och nyttig information. Vidare kan konsumenter uppfatta informationen på 

olika sätt (Ducoffe, 1996; Wolin et al, 2002; Wang et al, 2009; Wang & Sun, 2010a; 

2010b). 

 

Produktinformation är en viktig faktor när det gäller information, vilket har en stark 

korrelation till konsumenters attityder (Ducoffe, 1996; Wolin et al, 2002; Wang et al, 

2009, Wang & Sun, 2010a; 2010b). Vidare menar författarna att annonser som 
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innehåller produktinformation fungerar som en helhetsbild för exempelvis produkter 

och tjänster. Det poängteras av Rotzoll et al. (1989) att marknadsföring handlar om att 

informera konsumenter om vilka alternativ det finns mellan olika produkter och tjänster 

för att kunna fatta ett beslut som ger det högsta värdet. Shavitt et al. (1998) menar att 

informativt innehåll är en viktig komponent när konsumenter vill lära sig mer om 

produkter och tjänster eller jämföra med andra produkter och tjänster. Detta inträffar 

enligt Hultén (2015) i samband med konsumentens köpbeslut. Vidare menar författaren 

att beslutsprocessen förhåller sig till det som kallas Economics of Information, vilket 

innebär att konsumenten kommer att söka efter produktinformation fram tills att 

kostnaden överskrider nyttan av att samla in mer information. 

 

Informativt innehåll är en stark faktor bakom värdet och till effektiviteten av 

annonseringen (Aaker et al., 1992; Ducoffe, 1996). Det informativa värdet av annonser 

menar Ducoffe (1996) har en positiv inverkan på annonsvärdet som helhet. För att 

effektivt skapa ett annonsvärde för konsumenter på sociala nätverk menar Shih (2009) 

att företag kan använda sig av målgruppens demografiska och psykografiska attribut. 

 

Information i Internetannonser gör det möjligt enligt Ju-Pak (1999) att skapa en större 

effektivitet på marknadsplatsen. Det beror på att konsumenters behov och önskemål 

uppfylls bättre med annonsens erbjudande. Tiago och Veríssimo (2014) poängterar att 

företag måste använda sociala medier som en marknadsföringskanal för att 

tillhandahålla sina konsumenter med information, vilket senare ska generera försäljning. 

En av huvudanledningarna till att individer använder sociala nätverk är 

informationsutbytet nätverken erbjuder (Muntinga et al., 2011). Av denna anledning är 

användare på sociala nätverk mottagliga för annonser som erbjuder information (Logan 

et al., 2012). 

 

3.4.2 Emotionellt innehåll 

Hultén (2015) förklarar att känslor kan betraktas som en subjektiv upplevelse som 

endast individen själv kan ta del av. Vidare förklarar författaren att de känslomässiga 

reaktionerna skiljer sig mellan individer som utsätts för samma typ av stimuli. 

Söderlund (2003) förklarar att individers påverkan av känslor och emotioner beror på 

ålder, då den bakomliggande faktorn anses vara individens livserfarenhet. Hultén (2015) 

menar att sannolikheten att individen påverkas av ett budskap eller varumärke minskar i 
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takt med åldern. Känslor används för att utvärdera om en situation som upplevs av 

individen uppfattas som positiv eller negativ (Hultén, 2015). Således påverkas 

köpprocesser av konsumenters känslor och är därför en viktig komponent att ta hänsyn 

till i marknadsföringssammanhang (Fill, 2013; Hultén, 2015). 

 

Syftet med marknadsföringsbudskap som bygger på emotioner och känslor är att 

attrahera konsumenter samt att tillförskriva dem ett positivt sinnestillstånd (Hultén, 

2015). Vidare menar författaren att sannolikheten är större för inlärning om individer 

har starkare känslor. Att använda sig av ett känslomässigt innehåll i annonser beskriver 

Petty och Cacioppo (1986) som en metod för att skapa en känslomässig reaktion hos 

konsumenten. Hultén (2015) menar att budskap med emotionell laddning blivit en 

naturlig del i annonser. Vidare tillägger författaren att känslor i annonser spelar en 

viktig roll om företaget vill skapa en medvetenhet hos konsumenter eller om de vill 

stärka sitt varumärke. 

 

Känslor kan antingen vara positiva i form av exempelvis kärlek och glädje, eller 

negativa i form av ilska eller sorgsenhet (Lee & Hong, 2016). Yuki (2015) har påvisat 

att lycka och glädje är faktorer som påverkar viljan att dela annonser på Facebook 

positivt. Det poängteras även av Hultén (2015) att glädje är ett viktigt stimuli vid 

budskap och varumärken vid icke-verbal kommunikation. Enligt Lee och Hong (2016) 

är emotionellt innehåll ett begrepp som inkluderar underhållning, då emotionellt 

innehåll omfattar ett brett spektrum av känslor, inklusive glädje. Även Cupchik (2011) 

menar att underhållning är en dimension av emotionellt innehåll som används för att 

skapa positiva känslor i form av glädje. 

 

Enligt Bartsch och Viehoff (2010) är underhållning den mest effektiva aspekten vid 

annonsering. Schlosser et al. (1999) menar att attityder till annonser och annonsers 

förmåga att skapa ett beteende hos konsumenten påverkas av underhållning som faktor i 

annonsen. Petty och Cacioppo (1981) förklarar att försök till att övertala konsumenter 

genom annonsering kan leda till att konsumenter ignorerar annonser från företaget. För 

att undvika detta menar Raney et al. (2003) att företag kan använda sig av underhållning 

i sina annonser. En annons kan även vara underhållande för att skapa uppmärksamhet 

bland konsumenter menar Abd Aziz et al. (2008). 
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Taylor (2009) påpekar att underhållning är en ytterst viktig komponent för annonser på 

sociala medier. Ett av de huvudsakliga motiven till att individer söker sig till sociala 

medier är att de söker efter underhållning (Muntinga et al., 2011). Vidare menar Logan 

et al. (2012) att individerna även förväntar sig att företagsannonserna på sociala medier 

ska vara underhållande. Således kan företag öka effektiviteten av annonser på sociala 

medier genom att använda sig av underhållning menar författarna. 

 

3.5 Attityder 

3.5.1 Definitioner och kännetecken 

Fill (2013) definerar attityder som ”anlag utformade genom erfarenhet, att reagera på ett 

förväntat sätt till ett objekt eller en situation” (fritt översatt, s. 85). Reaktionen kan även 

vara riktad mot ett stimuli (Gazzaniga & Heatherton, 2002) och fungerar som en länk 

mellan tankar och beteende (Fill, 2013). Termen attityd står enligt Hultén (2015) för “en 

individs varaktiga inställning till ett objekt (attitydobjekt).” (s. 54). Författaren förklarar 

även precis som Fill (2013) att inställningen byggs upp utifrån individens erfarenheter 

och upplevelser. 

 

Attityder består enligt Hultén (2015) av tre komponenter vilka är affektiva, kognitiva 

eller intentionella, vilket Vanden Bergh och Katz (1999) instämmer med. Fill (2013) 

påpekar att dessa komponenter hänvisar till de känslor, kunskaper och ageranden 

individen har i förhållande till ett objekt eller en situation. Objektet som attityden riktas 

mot kan enligt Rosén (u.å.) vara antingen abstrakta eller specifika. 

 

Den affektiva komponenten beskrivs som den styrka i ställningstagandet som en individ 

tar för eller emot ett attitydobjekt (Hultén, 2015). Ställningen individen tar till 

attitydobjektets egenskaper menar både Vanden Bergh och Katz (1999) och Hultén 

(2015) kan antingen vara negativ eller positiv. Fill (2013) tillägger att detta 

ställningstagande baseras på individens känslor. Den kognitiva komponenten beskrivs 

av Hultén (2015) som individens uppfattning eller kunskap om ett visst objekt samt vad 

det finns för effekter och påverkan på samhället och individer. Vidare beskriver 

författaren att den intentionella komponenten är avgörande vid den avsikt en individ har 

till sin handlingsförmåga utifrån attitydobjektet. Komponenten benämns enligt Vanden 

Bergh och Katz (1999) som den konativa komponenten. Författarna förklarar att det 
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handlar om ett övervägande att själv göra något eller att avstå. Detta beskriver Fill 

(2013) som individens anlag eller avseende till att uppföra sig på ett särskilt sätt. 

Solomon et al. (2013) menar att alla komponenter är viktiga för att fastställa en individs 

attityd till ett objekt då en attityd inte kan fastställas genom att enbart titta på en 

komponent. Författarna förklarar vidare att kunskapen om ett objekt inte indikerar på 

huruvida individen värdesätter eller agerar i förhållande till objektet. 

 

Enligt Solomon et al. (2013) existerar attityder för att de fyller en funktion för 

individen. Om individen förväntar sig att få hantera liknande information vid ett senare 

tillfälle är det sannolikt att individen utvecklar attityder till ett objekt (Solomon et al., 

2013). Författaren poängterar att attitydernas fyra olika funktioner kan användas 

samtidigt, dock domineras attityder oftast av en funktion. 

 

Enligt Solomon et al. (2013) består attityder av en nyttofunktion. Författarna menar att 

attityder som baseras utifrån ett objekt bidrar med antingen nytta eller besvär för 

individen. Om individen anser att ett objekt bidrar med nytta kommer en positiv attityd 

att utvecklas i riktning mot objektet och på samma sätt kommer en negativ attityd 

utvecklas om objektet bidrar till besvär eller obehag. Den värdebeskrivande funktionen 

är enligt Solomon et al. (2013) attityder som uttrycker individens värderingar och 

självbild. Ett objekt värderas inte utifrån dess objektiva fördelar utan vad produkten 

eller varumärket signalerar om individers personlighet. Författaren menar att dessa 

värderingar uttrycker individens livsstil och identitet. De attityder som utvecklas för att 

försvara individen från yttre hot eller inre känslor benämner Solomon et al. (2013) som 

den ego-försvarande funktionen. En individ kan enligt författaren exempelvis utveckla 

en negativ attityd till ett objekt som hotar individens identitet eller självbild. 

Kunskapsfunktionen enligt Solomon et al. (2013) är de attityder som utformas då 

individen finner ett behov av ordning, struktur eller mening. Detta behov uppstår enligt 

författarna oftast när individen befinner sig i en tvetydig situation och således är i behov 

av kunskap. 

 

Mehta (2000) menar att attityder påverkar hur konsumenter reagerar till en viss annons. 

Det har bedömts att attityder till marknadsföring är ett bra mått på effektiviteten i 

marknadsföring (Yoo et al., 2010). Vidare har attityder även ansetts vara en viktigt 

beståndsdel till effektiviteten av annonser via sociala medier och digital marknadsföring 
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(Chu et al., 2013; Li et al., 2002). Sun och Wang (2010b) har visat på ett starkt samband 

mellan positiva attityder till marknadsföring på Internet och övertalningsförmåga. 

Hultén (2015) tydliggör att attityder kan skilja sig avseende styrka och kan vara från 

starkt negativ till starkt positiva attityder avseende graden av upphetsning. Vidare kan 

attityder anses förstärka den egna självuppfattningen samt inställningen en individ har 

till ett fenomen eller objekt som anses centrala i livet. Desto mer attityd en konsument 

har till ett objekt, desto större är sannolikheten att konsumenten vill använda objektet 

(Chiou et al., 2008). 

 

3.5.2  Attityder till annonser  

Lutz (1985) definierar attityder till annonser som anlag till att reagera på ett fördelaktigt 

eller ofördelaktigt sätt till en specifik annons under ett specifikt ögonblick. Solomon et 

al. (2013) tillägger att reaktionen beror på reklamens stimuli vid en viss 

marknadsföringssituation. Utöver detta tillägger Teo (2002) och Lee och Hsieh (2009) i 

sin definition att reaktionen beror på den kognitiva och emotionella processen hos 

individen. 

 

Attityder till reklam kan enligt MacKenzie et al. (1986) påverka konsumenters attityder 

till annonser, varumärkesattityder och köpbeteende. Attityder till annonser på Internet är 

enligt Mahmoud (2012) en benägenhet att antingen gilla eller ogilla annonser. Desto 

mer positiv attityd en konsument har till ett objekt, desto större är sannolikheten att 

konsumenten vill använda objektet (Chiou et al., 2008). Det tilläggs att attityder till 

annonser skiljer sig generellt och annonser på sociala medier mellan olika länder 

(Solomon et al., 2013; Tan & Chia, 2007).  

 

Det är bevisat att konsumenters attityder påverkar konsumenters beslutsfattande i 

köpprocesser (Fill, 2013). Aggarwal-Gupta och Dang (2009) anser att en positiv attityd 

till ett företag genererar ett positivt köpbeteende. Detta bekräftas av Sun och Wang 

(2010b) som har visat på ett starkt samband mellan positiva attityder till marknadsföring 

på Internet och övertalningsförmåga. Mir (2015) argumenterar för att en positiv attityd 

till annonser via sociala medier påverkar konsumenters klickbeteende. Författaren 

menar att detta påverkar konsumenters köpbeteende, vilket även Wolin et al. (2002) och 

Wang och Sun (2010a) diskuterar vad gäller attityder till annonser på Internet. 
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Marknadskommunikationens huvudsakliga uppgift enligt Fill (2013) är således är att 

skapa positiva attityder till varumärket som leder till att kunder köper dess produkter. 

Vidare framhåller Om det redan existerar attityder till företaget eller varumärket är 

syftet med kommunikationen att förstärka positiva attityder och förändra negativa 

attityder (Fill, 2013). 

 

Forskning kring attityder till annonser har generellt förknippats med negativa resultat, 

det vill säga att konsumenter har en negativ attityd till annonser (Tsang et al., 2004). 

Jung et al. (2016) menar att konsumenter även har en negativ attityd till annonser på 

sociala medier generellt sett. Vidare påstår Li et al. (2002) att negativa attityder till 

annonser generellt påverkar konsumenter till att undvika annonser.  

 

Speck och Elliot (1997) identifierar tre faktorer till att negativa attityder utvecklas till 

annonser. Enligt författarna utvecklas negativa attityder om annonser är störande, 

hindrar konsumenten att genomföra sina uppgifter eller om det finns för mycket 

annonser samtidigt. Cho och Cheon (2004) tillägger att för mycket annonser samtidigt 

på Internet orsakar bildning av negativa attityder till annonser hos konsumenter. 

Stevenson et al. (2000) beskriver att en negativ attityd till annonser på Internet är 

relaterat till en låg köpintention. Vidare menar Wolin et al. (2002) att en positiv attityd 

istället resulterar i återkommande Internetköp och således större utgifter för 

konsumenten. 

 

3.6 Förtroendets påverkan på attityder 

Zeng et al. (2009) understyrker att om innehållet i annonser är relevant för 

konsumenten, utvecklas positiva attityder till annonsen samt reagerar konsumenten 

positivt. Vidare poängterar Taylor (2009) att företag måste vara noggranna med att 

innehållet i en annons måste vara relevant. Annonser som överensstämmer med 

konsumenters hedoniska- och nyttobehov, tenderar till att generera positiva attityder till 

annonser (Taylor et al., 2011). Celebi (2015) anser att annonser via Facebook bör vara 

relevanta för konsumenterna för att kunna skapa uppmärksamhet. Författaren förklarar 

att annonser som skapas via Facebook kan vara mer skräddarsydd och lämplig för att 

passa användarens egenskaper och Internetbeteende. 
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Ovanstående forskning indikerar på att skräddarsydda annonser, som är relevanta för 

konsumenten, bör leda till utveckling av positiva attityder hos konsumenten. Trots detta 

menar Aguirre et al. (2015) att det paradoxalt kan leda till negativa attityder. Enligt 

Tucker (2012) beror detta på att konsumenter anser att det inkräktar på privatlivet när 

företaget erhållit personlig information utan konsumentens vetskap. Detta skapar en 

negativ effekt av annonsen, i form av en negativ attityd enligt författaren. Även Baek 

och Morimoto (2012) har påvisat samma effekt.  Detta är ett fenomen som även 

poängteras av Bleier och Eisenbeiss (2015). Stone (2010) menar att konsumenten kan 

uppleva skräddarsydda annonser som obehagliga och stötande, då den innehåller 

personlig information om konsumenten. White et al. (2008) förklarar det som att 

skräddarsydda annonser som innehåller personlig information hotar konsumenters 

upplevda förmåga att undvika att blir nära observerad av företag.  

 

Bleier och Eisenbeiss (2015) hävdar att negativa attityder till skräddarsydda annonser 

kan undvikas genom att konsumenter har förtroende till företaget som utför annonsen. 

Författarna menar att skräddarsydda annonser från företag som anses ha förtroende, 

ökar effektiviteten av annonsen. Samtidigt så anses annonsens effektivitet minska av 

skräddarsydda erbjudanden från företag som inte anses ha förtroende. Vidare bör 

företag säkerställa att konsumenter har förtroende till företaget innan skräddarsydda 

annonser utförs för att undvika negativa attityder i form av minskad klickfrekvens på 

annonser (Agurrie. 2015; Bleier & Eisenbeiss, 2015). Bleier och Eisenbeiss (2015) 

poängterar dock att konsumenters förtroende vanligen varierar mellan olika 

konsumenter. 

 

Boateng och Okoe (2015) fastslår att det finns ett starkt samband mellan konsumenters 

beteende och deras attityder till annonser på sociala medier. Författarna hävdar att 

konsumenter generellt sett har en positiv attityd till annonser från ansedda företag på 

sociala medier. Lafferty och Goldsmith (1999), Taylor (2009) och Clinton et al. (2008) 

instämmer och tillägger att konsumenter är mer benägna att lita på dessa annonser. 

Vidare visar även Okazaki (2008) på att förtroende kan bidra till positiva attityder till 

annonser samt till att konsumenter kommer ihåg annonsen bättre. Chu et al. (2013) 

förklarar att företagsmedvetenhet påverkar konsumenters attityder till annonser på 

sociala medier, vilket i sin tur påverkar konsumentbeteendet. 
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Utifrån ovanstående teori har följande hypotes formulerats: 

 

H1. Förtroende till annonsören har en påverkan på svenska konsumenters attityder till 

företags annonser på sociala medier 

 

3.7 Annonsinnehållets påverkan på attityder 

3.7.1 Informativt innehåll 

Gao och Koufaris (2006) har identifierat information som en innehållsdrivande 

komponent i annonser vilket påverkar konsumenters attityder till annonser. Lee och 

Hong (2016) påvisar i sin studie att kreativt och informativt innehåll är starka faktorer 

till att skapa positiva attityder till annonser på sociala medier. Attityder till annonser och 

marknadsföringens förmåga att skapa beteende hos konsumenter påverkas av annonsers 

information (Schlosser et al., 1999). Information anses vara ett värdefullt incitament 

inom marknadsföring då konsumenter reagerar positivt på Internetbaserad annonser som 

har ett informativt innehåll (Varshney, 2003). Reinartz och Saffert (2013) tillägger att 

konsumenter anses vara mer intresserade av annonser om de tillför ett informativt värde.  

 

Tidigare forskning har visat att informativt innehåll har en positiv inverkan på 

konsumenters attityder till annonser (Ducoffe 1996; Ramaprasad & Thurwanger 1998; 

Haghirian & Madlberger 2005; Ling et al., 2010). Vidare menar Taylor et al. (2011) att 

konsumenter har en positiv attityd till annonser på sociala nätverk då innehållet eller 

intrycket är av informativt värde för konsumenten. Det konstateras även enligt Blanco et 

al. (2010) att information har en positiv inverkan på konsumenters attityder vid 

mobilannonser. 

 

Utifrån ovanstående teori har följande hypotes formulerat: 

 

H2a: Informativt innehåll har en påverkan på svenska konsumenters attityder till 

företags annonser på sociala medier 

3.7.2 Emotionellt innehåll  

Fill (2013) menar att emotionellt innehåll spelar en viktig roll i att påverka och förändra 

konsumenters attityder, då konsumenter varken är logiska eller rationella i sin 

utvärdering av annonsbudskap. Vidare förklarar Hultén (2015) att känslor påverkar hur 
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olika attityder uppstår hos individen. Som tidigare nämnts så beror konsumenters 

attityder till marknadsföring på en reaktion i individers kognitiva och emotionella 

processer (Teo, 2002; Lee & Hsieh, 2009). Solomon et al. (2013) påstår att känslorna 

som genereras av marknadsföringen har en direkt påverkan på attityderna till ett 

varumärke eller företag. Författarna tydliggör även att känslomässiga reaktioner från 

konsumenter skiljer sig mellan olika åldersgrupper. 

 

Swani et al. (2013) menar att emotionellt innehåll i annonser på sociala medier bidrar 

till ökad respons från användare. Med andra ord reagerar konsumenter mer fördelaktigt 

på annonser med känslor i än annonser utan känslomässig inriktning (Alhabash et al., 

2013). Söderlund (2003) menar att marknadsföring som skapar positiva emotioner och 

känslor för konsumenter ofta leder till köpintentioner.  

 

Underhållning anses enligt Gao och Koufaris (2006) vara en innehållsdrivande 

komponent i annonser som påverkar konsumenters attityder till annonser. Shavitt et al. 

(1998) framför att effekten underhållning har på attityder är positiv och därmed bidrar 

till positiva attityder, något som Ducoffe (1996) bekräftar. Tsang et al. (2004) jämförde 

i sin studie skillnader i påverkan av konsumenters attityder mellan underhållning, 

informativt innehåll och förtroende. Resultatet i studien visade att underhållning är den 

viktigaste komponenten vid annonsering, då den genererar störst grad av positiva 

attityder. Choi et al. (2008) jämförde underhållning och informativt innehålls respektive 

påverkan på konsumenters attityder i sin studie. Även detta resultat visade på att 

underhållning hade störst positiv påverkan på konsumenters attityder. 

 

Taylor et al. (2011) har i sin studie visat på att annonser som innehåller underhållning 

har fyra gånger starkare inverkan på konsumenter än en informativ annons. Vidare 

hävdar Wolin et al. (2002) att konsumenters attityder till annonser även kan förbättras 

med underhållning. Tidigare studier har visat på att det finns ett signifikant samband 

mellan underhållning och en positiv attityd till annonser via Internet (Wolin et al, 2002; 

Wang et al, 2009, Wang & Sun, 2009, Wang & Sun, 2010a).  

 

Konsumenter föredrar enligt Pollay och Mittal (1993) att titta på annonser som 

innehåller mycket underhållning. Konsumenter som använder Internet för underhållning 

har enligt Zhou et al. (2002) och Okazaki (2008) positiva attityder till underhållande 
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annonser på Internet. Författarna menar att konsumenter stannar längre och ansluter sig 

mer frekvent på Internet om de har roligt och känner sig avslappnade. Även 

underhållning i mobilannonser anses enligt Blanco et al. (2010) ha en positiv inverkan 

på konsumenters attityder.  

 

Annonser på sociala medier och sociala nätverk som innehåller eller ger intryck som är 

underhållande för konsumenter anser Taylor et al. (2011) medföra en positiv attityd till 

annonser. Även Choi et al. (2008) och Okazaki (2008) kommer fram till att 

underhållning leder till en positiv attityd samt ökad köpintention hos konsumenten. 

Wang och Sun (2010b) tillägger även att konsumenter tenderar att minnas annonsen 

längre. Det konstateras även av Carrillat et al. (2014) att annonser via Facebook måste 

vara underhållande för att annonserna ska medföra en positiv inverkan på konsumenters 

attityder.  

 

Utifrån ovanstående teori har följande hypotes formulerat: 

 

H2b: Emotionellt innehåll har påverkan på svenska konsumenters attityder till företags 

annonser på sociala medier 
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4 Empiriskt resultat 

I detta kapitel kommer det empiriska resultatet av den empiriska studiens kvantitativa 

enkätundersökning att redovisas. Resultatredovisningen består av en 

korrelationsanalys, multipel regression samt analys av variablernas medelvärden. 

Vidare kommer det utifrån den multipla regressionen att ske en hypotesprövning. 

 

4.1 Korrelationsanalys 

I tabell 4.2 presenteras resultaten för korrelationsanalysen. Resultatet visar 

korrelationerna mellan svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala 

medier, informativt innehåll, emotionellt innehåll och förtroendet till annonsören. 

 Analysen har använts i enighet med Dahmström (2011) för att kunna kontrollera om det 

föreligger något samband mellan de olika variablerna. Vidare presenteras även styrkan i 

respektive samband. 

 

Tabell 4.1 Korrelationsanalys (källa: egen) 

 
Konsumenters 

attityd 
a 

Förtroende till 

annonsören 
b 

Informativt 

innehåll 
c 

Emotionellt 

innehåll 
d 

Konsumenters 

attityd 
a 

Pearson korr. 1 0,377** 0,735** 0,548** 

Sig. (2-sidig)  0.000 0.000 0.000 

Förtroende till 

annonsören 
b 

Pearson korr.  1 0,573** 0,500** 

Sig. (2-sidig)   0.000 0.000 

Informativt 

innehåll 
c 

Pearson korr.   1 0,682** 

Sig. (2-sidig)    0.000 

Emotionellt 

innehåll 
d 

Pearson korr.    1 

Sig. (2-sidig)     

a. Beroende Variabel: Svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier.  

b, c, d. Oberoende Variabler: Förtroende till annonsören, informativt innehåll, emotionellt 

innehåll. 

**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivå (2-sidig). 
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Utifrån korrelationsanalysen kan vi utläsa att det råder ett signifikant samband mellan 

samtliga variabler. För samtliga variabler är korrelationens signifikansnivå 0.01. Det 

innebär således att det är 99 procent säkerställt att det råder en korrelation mellan 

variablerna. Vidare kan det även utläsas att samtliga samband mellan variablerna är 

positiva. Det positiva sambandet innebär att låga värden på den ena variabeln är 

förenade med låga värden på den andra variabeln. Vidare innebär det även att höga 

värden på den ena variabeln är förenade med höga värden på den andra variabeln. Ju 

högre korrelationskoefficienten r är, desto starkare är korrelationen mellan variablerna. 

 

Det kan utläsas utifrån tabellen att det starkaste sambandet föreligger mellan svenska 

konsumenters attityder till företags annonser och informativt innehåll med Pearson´s r-

värdet 0,735. Den svagaste korrelationen föreligger mellan förtroende till annonsören 

och svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier med ett r-

värde på 0,377. Vi kan även utläsa att korrelationen mellan den beroende variabeln och 

emotionellt innehåll har ett r-värde på 0,548. Vidare föreligger det även positiva 

samband mellan samtliga oberoende variabler. 

 

4.2 Multipel regression 

I tabell 4.2 presenteras resultatet för den multipla regressionen för detta examensarbete. 

Vidare består tabellen av tre modeller, där olika kombinationer av variabler är 

inkluderade i respektive modell. I modell 1 är endast kontrollvariablerna inkluderade 

och i modell 2 är endast de oberoende variablerna inkluderade. Slutligen har samtliga 

variabler inkluderats i modell 3. Vidare har den multipla regressionen använts för att 

testa vilken påverkan variablerna har på den beroende variabeln. 
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Tabell 4.2 Multipel regression 
a
 (källa: egen) 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

(Konstant)
 

1,958 (0,568)** 0,592 (0,161)** 0,270 (0,391) 

Kontrollvariabler    

Kön -0,185 (0,144)  - 0,185 (0,098) 

Ålder - 0,039 (0,049)  0,001 (0,033) 

Användning av Facebook 0,115 (0,110)  0,097 (0,074) 

Användning av Instagram 0,040 (0,041)  -0,036 (,028) 

Oberoende variabler    

Informativt innehåll  0,564 (0,044)** 0,559 (0,045)** 

Emotionellt innehåll  0,083 (0,040)* 0,094 (0,042)* 

Förtroende till annonsören  - 0,213 (0,120) - 0,194 (0,120) 

R 0,127 0,741 0,748 

Justerad R
2 

0,004 0,545 0,549 

Förändring i justerad R
2 

0,016 0,549 0,559 

F förändring 1,255 125,571 55,233 

N 313 313 313 

a. Beroende Variabel: Svenska konsumeters attityder till företags annonser på sociala medier. 

Tabellen visar ostandardiserade β -koefficienter och standardavvikelse inom parenteser.  

**. Regression är signifikant på 0.01 nivå.*. Regression är signifikant på 0.05 nivå. 

 

För att mäta det kausala sambandet mellan de oberoende variablerna och den beroende 

variabeln användes följande ekvation för den multipla regressionen: 

 

Konsumenters attityd till företags annonser på sociala medier = 0,270 - 0,194 * 

förtroende till annonsören +0,559 * informativt innehåll + 0,094 * emotionellt innehåll 

 

I tabell 4.2, kan det utläsas vilken signifikansnivå varje variabel har. Signifikansnivån 

för en variabel måste vara lägre än 0.05 för att vi ska kunna uttala oss om att en variabel 
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förklarar variansen av den beroende variabeln. Således betyder att det måste vara 

statistiskt säkerställt med 95 procent signifikansnivå för att vi ska kunna säga att det 

föreligger ett kausalt samband mellan variablerna. Det går att utläsa av tabellen att den 

oberoende variabeln informativt innehåll är signifikant på 0,01 i både modell 1 och 

modell 2. Vidare är emotionellt innehåll signifikant på 0.05 nivå i modell 2 och modell 

3. Vi kan även utläsa att kontrollvariablerna inte är signifikanta i modell 1 och 3. 

Således kan vi inte uttala oss om huruvida kontrollvariablerna förklarar variationen av 

den beroende variabeln. Då båda de oberoende variablerna emotionellt och informativt 

innehåll är signifikanta på antingen 0.05 eller 0.01 nivå, kan vi uttala oss om hur dessa 

förklarar variationen av den beroende variabeln. Vidare kan vi således inte uttala oss om 

hur förtroende till annonsören förklarar variationen i den beroende variabeln, eftersom 

att den inte uppfyller signifikansnivån. 

 

De ostandardiserade β-koefficienterna för de oberoende variablerna är presenterade i 

modell 2 och modell 3. Koefficienterna för informativt innehåll och emotionellt innehåll 

blev positiva i båda modellerna. Vidare har vi valt att använda oss av modell 3 där 

samtliga variabler är inkluderade. I modell 3 uppgick β-koefficienten för informativt 

innehåll till 0,559 och β-koefficienten för emotionellt innehåll till 0,094. Vidare blev 

den oberoende variabeln förtroende till annonsören negativ, med β-koefficienten -0,194. 

 

För att testa hur väl de oberoende variablerna förklarar variationen av den beroende 

variabeln har vi använt oss av förklaringsgraden, vilket benämns justerad R2 i tabell 4.2. 

I modell 1 kan utläsas att förklaringsgraden för kontrollvariablerna är 0,003. Det betyder 

att kontrollvariablerna tillsammans förklarar 0,3 procent av variationen i den beroende 

variabeln. Vidare är förklaringsgraden för modell 2 där endast de oberoende variablerna 

är inkluderade uppmätt till 0,545. Således förklarar de oberoende variablerna 54,5 

procent av variationen av den beroende variabeln. I modell 3 där samtliga variabler är 

inkluderade är förklaringsgraden 0,549, vilket betyder att 54,9 procent av variationen i 

den beroende variabeln förklaras av variablerna. I tabellen 3 kan även utläsas att alla 

modeller innehåller samtliga 313 respondenter som deltagit i den empiriska studien (N). 

 

Utifrån korrelationsanalysen i tabell 4.2 föreligger det korrelation mellan samtliga 

variabler. Enligt Bryman och Bell (2013) kan en stark korrelation mellan två eller flera 

av de oberoende variablerna innebära att det föreligger multikollinearitet. I vår 
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regressionsdiagnostik i SPSS användes således tolerans- och VIF-värdena för att 

undersöka om multikollinearitet förelåg i den multipla regressionen. VIF-värdet ska 

vara så lågt som möjligt, där 1 är minivärdet och tolerans-värdet ska vara så högt som 

möjligt, där 1 är maxvärdet. Enligt Bryman och Bell (2013) innebär ett VIF-värde på 5 

eller högre att multikollinearitet förekommer i modellen. Samma sak gäller enligt 

författarna om tolerans-värdet är 0,2 eller lägre. Som vi kan utläsa i tabell 4.2 nedan är 

VIF-värden relativt låga och toleransvärdena är relativt höga. Vidare överstiger inget av 

VIF- eller toleransvärdena gränsvärdena för multikollinearitet. Således kan vi konstatera 

att regressionsmodellen inte lider av multikollinearitetproblem. 

  

Tabell 4.2 Tolerans och VIF värden (källa: egen) 

 
Förtroende 

till 

annonsören 

Informativt 

innehåll 

Emotionellt 

innehåll 
Kön Ålder 

Användning 

av Facebook 

Användning 

av Instagram 

Modell 1
a        

Tolerans    0,951 0,912 0,934 0,896 

VIF    1,051 1,096 1,070 1,114 

Modell 2
a 

       

Tolerans 0,649 0,463 0,518     

VIF 1,541 2,158 1,932     

Modell 3
a 

       

Tolerans  0,642 0,457 0,506 0,938 0,901 0,932 0,873 

VIF 1,588 2,190 1,978 1,066 1,109 1,074 1,146 

a. Beroende variabel: Svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier 

 

I tabell 4.2 presenteras den beroende och de oberoende variablernas medelvärde, 

standardavvikelse, varians och antalet respondenter. Vidare förklarar värdena hur 

variablerna skiljer sig mellan respondenternas svar i den empiriska studiens 

enkätundersökning. 
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Tabell 4.2 Medelvärden, standardavvikelse och varians (källa: egen) 

 Medelvärde  Standardavvikelse Varians N 

Svenska konsumenters 

attityder till företags 

annonser på sociala medier 

2,48 1,221 1,490 313 

Informativt innehåll 3,33 1,539 2,370 313 

Emotionellt innehåll 3,97 1,548 2,397 313 

Förtroende till annonsören  4,45 1,448 2,096 313 

 

Det kan utläsas av tabell 4.2 att första kolumnen består av medelvärdena för respektive 

variabel. I den andra och tredje kolumnen illustreras variablernas standardavvikelse och 

varians. Både standardavvikelse och varians beskriver hur mycket de olika värdena 

avviker ifrån medelvärdet. Ju högre tal, desto mer avviker värdena från medelvärdet. Vi 

kan utläsa att den beroende variabeln, svenska konsumenters attityd till företags 

annonser på sociala medier, har den minsta standardavvikelsen och variansen bland 

samtliga variabler. I sista kolumnen i tabellen, illustreras antalet respondenter (N) som 

deltog i enkätundersökningen, sammanlagt 313 stycken. 

 

4.3 Hypotesprövning 

I detta avsnitt kommer hypoteserna att antingen accepteras eller förkastas utifrån det 

empiriska resultatet. Vidare sker hypotesprövningen löpande i texten under varje 

utställd hypotes. Resonemanget för hypotesprövningens tillvägagångssätt återfinns 

under avsnitt 2.8.2. Vidare har vi använt oss av modell 3 i den multipla regressionen för 

att förkasta och acceptera hypoteserna.  

 

H1. Förtroende till annonsören har en påverkan på svenska konsumenters attityder till 

företags annonser på sociala medier.  

 

I tabell 4.2 där den multipla regressionen presenteras, kan vi utläsa att den oberoende 

variabeln förtroende till annonsören icke-signifikant. Då variabeln inte blev signifikant 

kunde vi inte statistiskt säkerställa att det förelåg ett kausalt samband mellan förtroendet 

till annonsören och konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier. 

Detta betydde att vi valde att förkasta hypotesen. 
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H2a. Informativt annonsinnehåll har en påverkan på svenska konsumenters attityder till 

företags annonser på sociala medier. 

 

Utifrån den multipla regressionen var den beroende variabeln signifikant på en 0.05 

nivå. Vidare visade β-koefficienten på en positiv påverkan på den beroende variabeln, 

vilken uppmättes till 0,559. Utifrån detta valde vi att acceptera hypotesen. 

 

H2b. Emotionellt innehåll har en påverkan på svenska konsumenters attityder till 

företags annonser på sociala medier. 

 

Den oberoende variabeln, emotionellt innehåll, blev signifikant på en 0.05 nivå utifrån 

den multipla regressionen. Vidare hade den oberoende variabeln en positiv påverkan på 

den beroende variabeln då β-koefficienten visar 0,094. Vi valde således att acceptera 

hypotesen. 

 

Tabell 4.3 Hypotesprövning 

Accepterade hypoteser 

H2a. Informativt innehåll har en påverkan på svenska konsumenters attityder till 

företags annonser på sociala medier.  

H2b. Emotionellt annonsinnehåll har en påverkan på svenska konsumenters 

attityder till företags annonser på sociala medier. 

Förkastade hypoteser 

H1. Förtroende till annonsören har en påverkan på svenska konsumenters 

attityder till företags annonser på sociala medier. 

 

Ovan i tabell 4.3 presenteras en sammanfattning av hypotesprövningens accepterade 

och förkastade hypoteser. 

 

  



  

 

68 

  



  

 

69 

5 Analys och Diskussion 

I detta kapitel kommer det ske en analys och diskussion av det empiriska resultatet i 

förhållande till den teoretiska referensramen. I diskussionen kommer egna tankar och 

tolkningar att framföras. Analysen och diskussionen inleds med att behandla svenska 

konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier. Den följs sedan av en 

djupgående diskussion om annonsinnehåll och förtroende till annonsören. 

 

5.1 Svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala 

medier 

Attityder har enligt Yoo et al. (2010) beaktats som ett mått till effektiviteten av 

marknadsföring. Det bekräftas även av Chu et al. (2013) och Li et al. (2002) att attityder 

är en viktig beståndsdel till effektiviteten av annonser sociala medier. Vidare poängteras 

det av Mehta (2000) att konsumenters attityder till annonser påverkar hur de reagerar på 

annonserna. Utifrån vad författarna påstår skulle det kunna antydas att svenska 

konsumenters attityder kan utgöra effektiviteten av företags annonser på sociala medier. 

Således skulle attityder till företags annonser kunna vara av relevans för företag som vill 

annonsera på sociala medier till svenska konsumenter. Dock kan konsumenters attityder 

skilja sig mellan länder (Solomon et al., 2013; Tan och Chia, 2007). Därav anser vi att 

svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier kan skilja sig 

från tidigare forskning som gjorts i andra länder. 

 

Utifrån det empiriska resultatet kan det utläsas att de oberoende variablernas 

förklaringsgrad är 54,9 procent av variationen av den beroende variabeln. Med andra 

ord betyder det att informativt innehåll, emotionellt innehåll och förtroende till 

annonsören förklarar 54,9 procent av svenska konsumenters attityder till företags 

annonser på sociala medier. Att variablerna tillsammans förklarar 54,9 procent av 

variationen i den beroende variabeln anser vi rimligt, då vi valt att inkludera de 

variabler som anses ha störst påverkan på konsumenters attityder utifrån tidigare 

forskning. Således antar vi att variablerna tillsammans medför en hög förklaringsgrad, 

vilket är fallet i detta examensarbete. 
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Förklaringsgraden av konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier 

skulle kunna påverkas av multikollinearitet. Enligt Bryman och Bell (2013) innebär 

multikollinearitet att effekterna av variablerna inte kan hållas isär. För att granska 

multikollineariteten användes både tolerans och VIF-värdena utifrån den multipla 

regressionen. Det kan utläsas att det inte rådde någon multikollinearitet mellan några 

variabler som inkluderats i korrelationsanalysen. Vidare skulle det kunnat påverka 

förklaringsgraden av konsumenters attityder. Om det förekommit multikollinearitet 

skulle det kunna innebär det att variablerna mäter samma variabel eller överlappar 

varandra. 

 

Korrelationsanalysen visar på att det är positiva samband mellan samtliga variabler som 

undersökts i detta examensarbete. Vidare är det även statistiskt säkerställt med en 

signifikansnivå på 0.01 att det råder korrelation mellan variablerna. I 

korrelationsanalysen är variablerna enligt Christensen et al. (2010) inte under inverkan 

av varandra utan visar endast på sambandet mellan två variabler. Utifrån vår 

forskningsfråga ämnar vi även till att förklara och analysera hur annonsinnehåll och 

förtroende till annonsören påverkar svenska konsumenters attityder till företags 

annonser på sociala medier. Vi anser även i enighet med hypotesprövningen att det är av 

mest relevans att grunda våra antagande utifrån den multipla regressionen. Detta för att 

variablerna är under inverkan av varandra och därmed är regressionsanalysen mer 

verklighetsanpassad än korrelationsanalysen. Således är vi mer intresserade av att 

analysera och diskutera resultatet utifrån regressionsanalysen, då den visar en variabels 

påverkan på den beroende variabeln med hänsyn tagen till inverkan av de andra 

oberoende variablerna. 

 

Utifrån den multipla regressionen kan utläsas att informativt och emotionellt innehåll 

uppnått signifikans. Signifikansen för variablerna medförde att variablernas respektive 

hypoteser accepterades. Vidare förkastades hypotesen som inkluderade förtroende till 

annonsören, då den inte uppnådde signifikans i detta examensarbete. 

Kontrollvariablerna uppnådde inte signifikans i den multipla regressionen. Det innebär 

således att det inte går att statistisk säkerställa i detta examensarbete att 

kontrollvariablerna påverkar svenska konsumenters attityder till företags annonser på 

sociala medier under inverkan av varandra. Vi kan därför inte uttala oss om 

kontrollvariablerna har någon påverkan på konsumenter attityder, då variablerna inte är 
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signifikanta. Vidare kan vi inte heller uttala oss om hur mycket inverkan 

kontrollvariablerna har på det kausala sambandet mellan den beroende variabeln och de 

oberoende variablerna. Vi kan således endast uttala oss om hur informativt och 

emotionellt innehåll påverkar svenska konsumenters attityder till företags annonser på 

sociala medier.  

 

Desto mer positiv attityd konsumenter har till ett objekt, desto större är sannolikheten att 

konsumenter vill använda objektet (Chiou et al., 2008). Genom att observera 

medelvärdena av hur respondenterna i vår empiriska studie har svarat, så kan vi se att 

svenska konsumenters attityder till annonser är relativt lågt, med ett snitt på 2.48. 

Vidare tolkar vi det som att svenska konsumenter har en mindre positiv attityd till 

företags annonser på sociala medier. Tsang et al. (2004) förklarar att konsumenter 

generellt sett har en negativ attityd till annonser. Jung et al. (2016) menar också att 

attityderna till annonser på sociala medier är negativa generellt sett. Detta 

examensarbete har dock endast den positiva aspekten av svenska konsumenters attityder 

behandlas och således kan vi inte uttala oss om svenska konsumenter har negativa 

attityder eller inte. 

 

Även om Instagram och Facebook är två snarlika medium finns det enligt Gibbs (2015) 

skillnader i hur individerna agerar på dessa. Författaren menar att Facebook handlar för 

individer att bevara och förstärka relationer till vänner medan Instagram handlar om att 

framföra individens identitet. Den största motivationsfaktorn för användare att använda 

sig av Facebook är enligt Wang et al. (2012) att tillfredställa sina sociala behov. På 

Instagram finns det enligt Sheldon och Bryant (2016) fler anledningar till att individer 

använder sig av detta medium. Författarna menar att det handlar om övervakning, 

dokumentation, kreativitet och populariteten. Utifrån skillnaderna i hur individer agerar 

på de olika sociala medierna skulle det kunna finnas skillnader i hur annonser på 

respektive medium bör utformas. Utifrån examensarbetet har konsumenters attityder 

antagit i ett samlat svar för båda medierna, vilket medför att vi kan konstatera att 

annonserna ska skilja sig eller inte. 
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5.2 Förtroende till annonsören 

Utifrån vår korrelationsanalys utgör sambandet mellan svenska konsumenters attityder 

till företags annonser på sociala medier och förtroende till annonsören det svagaste 

sambandet, jämfört med övriga samband. Korrelationskoefficienten för dessa variabler 

uppgick till 0,377. Sambandet är positivt vilket innebär att de svenska konsumenter som 

har positiv attityd till företags annonser på sociala medier, även tycker att förtroende till 

annonsören är viktigt. Sambandet är dock svagt jämfört med sambanden mellan svenska 

konsumenters attityder och informativt innehåll respektive emotionellt innehåll. Därav 

samvarierar variablerna inte i samma utsträckning som de andra två sambanden som 

analyserats. 

 

Utifrån regressionsanalysen kan vi utläsa ett negativt kausalt samband mellan förtroende 

till annonsören och konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier. 

Dock är det kausala sambandet icke-sginifikant, vilket innebär att det inte är statistisk 

säkerställt att det råder något samband. Vi kan därmed inte uttala oss om huruvida 

förtroendet till annonsören påverkar svenska konsumenters attityder eller ej. 

 

Enligt tidigare forskning bör annonser vara relevanta för att väcka konsumenters 

uppmärksamhet (Celebi, 2015; Diffley et al., 2011) och tilltala konsumenterna (Anand 

& Shachar, 2009; Lamberecht & Tucker, 2013).  Flera forskare har dock påvisat att 

skräddarsydda annonser paradoxalt kan leda till negativa attityder bland konsumenter 

(Aguirre et al., 2015; Baek och Morimoto, 2012; Tucker, 2012). Detta på grund av att 

konsumenter känner att företaget inkräktar på konsumenternas privatliv. 

 

Annonserna på Facebook och Instagram är skräddarsydda, vilket vi även poängterade i 

vårt missivbrev i enkätundersökningen. Utifrån att observera medelvärdena i vår 

undersökning, kan resultatet tolkas som att konsumenter är mindre positivt inställda till 

annonser på sociala medier. Således kan det vara så att den mindre positiva attityden till 

annonser på sociala medier kan förklaras av att konsumenter känner att företag inkräktar 

på konsumenters privatliv genom att använda skräddarsydda annonser. 

 

För att undvika bildandet av negativa attityder menar Bleier och Eisenbeiss (2015) att 

förtroende till annonsören hos konsumenten är avgörande. I sin studie kom författarna 
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fram till att effektiviteten av skräddarsydda annonser ökar för företag som har 

förtroende hos konsumenten. Forskarna kom även fram till att effektiviteten av 

skräddarsydda annonser minskar för företag som inte har förtroende hos konsumenten. 

 

Det finns enligt Miyamoto och Rexha (2004) tre dimensioner av förtroende vilka är 

trovärdighet, ärlighet och välvilja. Författarna förklarar att de första två dimensionerna 

handlar om att företag ska uppfylla sina löften. Vidare anses den tredje handla om 

sannolikheten att ett företag kommer uppträda samarbetsvilligt oberoende av löften. I 

vår enkätundersökning har vi fångat huruvida konsumenter tycker det är viktigt med 

ärlighet och förtroende till annonsören för att konsumenten ska acceptera annonserna. 

Därmed anser vi att vi har fångat de två första av de tre dimensionerna Miyamoto och 

Rexha (2004) presenterar. 

 

Boateng och Okoe (2015) menar att förtroende är viktigt i annonssammanhang. 

Författarna förklarar att konsumenter generellt sett har positiva attityder till annonser 

från företag de litar på. Lafferty och Goldsmith (1999) och Clinton et al. (2008) 

instämmer och tillägger att konsumenter är mer benägna att lita på dessa annonser. 

Vidare visar även Okasaki (2008) på att förtroende kan bidra till positiva attityder till 

annonser samt till att konsumenter kommer ihåg annonsen bättre. Chu et al. (2013) 

förklarar att företagsmedvetenhet påverkar konsumenters attityder till annonser på 

sociala medier, vilket i sin tur påverkar konsumentbeteendet. Andzulis et al. (2012) 

förklarar förtroende som en immateriell tillgång som kan användas för att skapa lojalitet 

till företaget bland kunder och potentiella kunder. 

 

Enligt tidigare teori påverkar alltså förtroendet konsumenters attityd positivt. Varför det 

kausala sambandet inte är signifikant i vår undersökning kan det finnas olika 

förklaringar till. Tidigare forskning gällande om förtroende till annonsörens påverkan på 

konsumenters attityder skulle kunna vara felaktig och att det är därför som vårt reslutat 

skiljer sig från tidigare forskning. Dock anser vi att detta inte är särskilt troligt, då 

flertalet studier gjorts tidigare som har visat på en positiv påverkan. Vår hypotes om att 

förtroendet till annonsören påverkar konsumenters attityder är således väl teoretiskt 

förankrad. 
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En annan förklaring skulle istället kunna vara att förtroende spelar mindre roll i vissa 

sammanhang. Rousseau et al. (1998) förklarar att om det inte föreligger någon osäkerhet 

i form av risk så behövs inget förtroende. Därmed kan det vara så att svenska 

konsumenter anser att det inte föreligger någon större osäkerhet med annonser på 

sociala medier och att det är därför det kausala sambandet inte är signifikant. Vi kan 

dock inte vara helt säkra på vad anledningen är utan enbart diskutera möjliga 

anledningar. 

 

5.3 Annonsinnehåll 

5.3.1 Informativt innehåll 

Det empiriska resultatet påvisar en stark korrelation mellan informativt innehåll och 

svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier. Detta kan 

utläsas från korrelationsanalysen där korrelationskoefficienten uppgick till 0,735. Detta 

stämmer överens med det samband som tidigare forskning har påvisat (Ducoffe, 1996; 

Wang et al, 2009, Wang & Sun, 2010a:2010b; Wolin et al, 2002). Den tidigare 

forskningen har undersökt sambandet mellan konsumenters attityder till annonser på 

Internet och informativt innehåll. Med detta examensarbete har vi även påvisat samma 

samband även existerar gällande svenska konsumenters attityder till företags annonser 

på sociala medier.  

 

Utifrån den multipla regressionsanalysen utläser vi att det råder ett positivt kausalt 

samband mellan informativt innehåll och svenska konsumenters attityder till företags 

annonser på sociala medier. Vidare är det statistiskt säkerställt med en signifikansnivå 

på 0.01 att det kausala sambandet råder. Det kan utläsas att det är ett starkt positivt 

kausalt samband mellan variablerna då β-koefficienten uppgick till 0,559. Det innebär 

att svenska konsumenters attityder till annonser på sociala medier påverkas positivt av 

informativt innehåll. Resultatet överensstämmer med tidigare forskning som påvisat att 

informativt innehåll har en positiv påverkan på konsumenters attityder till annonser 

(Ducoffe 1996; Haghirian & Madlberger 2005; Ling et al., 2010; Ramaprasad & 

Thurwanger 1998). Vi har genom detta examensarbete påvisat att det positiva kausala 

sambandet även gäller svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala 

medier. 
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Taylor et al. (2011) hävdar att konsumenter har en positiv attityd till annonser på sociala 

nätverk då innehållet eller intrycket är av informativt värde för konsumenten. Det 

konstateras även av Blanco et al. (2010) att information har en positiv påverkan på 

konsumenters attityder vid mobilannonser. Vidare är även informativt innehåll en stark 

faktor bakom värdet och till effektiviteten av annonseringen (Aaker et al., 1992; 

Ducoffe, 1996). Utifrån regressionsmodellen i detta examensarbete har informativt 

innehåll störst påverkan på svenska konsumenters attityder.  

 

Det tycks således som att det informativa värdet i annonser är viktigt för att svenska 

konsumenter ska få en positiv attityd till företags annonser på sociala medier. Vidare 

nämns det av Rotzoll et al. (1989) och Fill (2013) att marknadsföring handlar om 

informera konsumenterna om vilka produkter och tjänster det finns på marknaden. Detta 

skulle kunna kopplas till nyttofunktionen i attityder som enligt Solomon et al. (2013). 

Funktionen innebär att när annonser bidrar med nytta för konsumenten, leder detta till 

att konsumenter skapar en positiv attityd till annonsen. Då produkt- och 

tjänstinformation behandlades i enkätundersökning under informativt innehåll kan vi 

utifrån vårt resultat antyda att produkt- och tjänstinformation är viktigt även för svenska 

konsumenter. 

 

Det kausala sambandet föreligger samtidigt åt motsatt håll, det vill säga att om 

informativt innehåll minskar i annonsinnehållet så påverkar det svenska konsumenters 

till att de blir mindre positiva till annonser på sociala medier. Utifrån medelvärdena kan 

vi som tidigare nämnt utläsa att svenska konsumenters attityder till annonser på sociala 

medier bland konsumenter är mindre positiv. Vi tolkar detta som att företag inte lyckas 

med det informativa innehållet i sina annonser på sociala medier. Både Rubin (2002) 

och Luo (2002) konstaterar att informativt innehåll är en av de viktigaste och starkaste 

drivkrafterna i annonsering via Internet. Svenska konsumenters attityder skulle således 

kunna förbättras genom att förbättra det informativa innehållet i annonser på sociala 

medier. Detta bekräftas av Wolin et al. (2002) som anser att den huvudsaliga funktionen 

i annonser är att tillhandahålla information till konsumenter genom annonser. 

 

I takt med att konkurrensen om konsumenters uppmärksamhet, tid och engagemang 

ökat på sociala medier, har det inneburit att företag har fått svårigheter att nå ut till sina 

konsumenter (Carlsson, 2010). Vidare menar Wolf (2012) att annonser ofta blir 
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förbisedda om de inte väcker uppmärksamhet. Detta fenomen benämns enligt Cho och 

Cheon (2004) för annonsblindhet. En utmaning för företag idag är enligt Sheehan och 

Morrison (2009) att skapa ett kreativt innehåll i sina annonser som gör annonserna 

framträdande och väcker uppmärksamhet bland konsumenter. Detta gäller även på 

sociala medier enligt Ashley och Tuten (2015) som påstår att kreativa lösningar krävs 

för att skapa effektivitet i annonseringen på sociala medier. Detta bekräftas av Lee och 

Hong (2016) som i sin studie påvisar att kreativt innehåll tillsammans med informativt 

innehåll tillsammans är bidragande faktorer till en positiv attityd till annonser på sociala 

medier. 

 

En tolkning utifrån detta är att det informativa innehållet inte är tillräckligt kreativt 

utformat i annonser på sociala medier. Därmed skulle svenska konsumenters attityder 

kunna förbättras om det informativa innehållet blev mer kreativt. Kreativitet är enligt 

Haberland och Dacin (1992) i vilken utsträckning en annons skiljer sig från mängden 

och innehåller något oväntat.  

 

Smith et al. (2007) förklarar att kreativitet består av relevans och skiljaktighet, där 

skiljaktighet innefattar element som är annorlunda eller oväntade. För att undvika 

annonsblindhet och skapa uppmärksamhet menar Diffely et al. (2011) att relevans är 

viktigt i annonserna. Annonser på sociala medier är skräddarsydda till konsumenter och 

därmed är relevansen uppfylld i annonserna. Ett kreativt informativt innehåll skulle 

därmed kunna uppnås i annonser på sociala medier om annonser innehåller element som 

är annorlunda eller oväntat. Utifrån ovan förda diskussion, skulle ett annonsinnehåll 

som är annorlunda eller oväntat gällande produkt- eller tjänstinformation kunna skapa 

uppmärksamhet för svenska konsumenter på sociala medier. Detta skulle således kunna 

bidra till en mer positiv attityd till företags annonser på sociala medier. 

 

Kommunikationen mellan företag och konsumenter på sociala medier har förändrats i 

jämförelse med traditionell marknadsföring (Chandra et al., 2012; He & Zha, 2014; 

Patino et al., 2012). Det beror enligt författarna att kommunikationen övergått till 

tvåvägskommunikation mellan företag och konsumenter. Numera ligger fokuset på att 

samspel mellan företag och konsument där konsumenten ses som en medskapare av 

värde (Barefoot & Szabo, 2010). Författarna menar att företag bör fokusera på Return 

on Engagement, alltså att uppmuntra sina konsumenter till engagemang, vilket även 
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(Ashley och Tuten, 2015) poängterar. Att uppmuntra engagemang bland konsumenter 

genom annonser på sociala medier kan ses som ett annorlunda element och därmed 

bidra till att uppnå kreativitet i annonserna. Detta skulle därmed kunna förbättra det 

informativa innehållet och vidare förbättra svenska konsumenters attityder till företags 

annonser på sociala medier. 

 

5.3.2 Emotionellt innehåll 

Korrelationsanalysen visar på att det är statistiskt säkerställt att emotionellt innehåll har 

ett positivt signifikant samband till svenska konsumenters attityder till företags 

annonser på sociala medier. Korrelationskoefficienten i detta examensarbete visar på ett 

r-värde som uppgick till 0,548. En dimension som inkluderas i emotionellt innehåll som 

vi valt att undersöka är underhållning (Cupchik, 2011; Lee & Hong, 2016). Utifrån 

tidigare forskning har ett signifikant samband mellan underhållning och positiva 

attityder till annonser på Internet säkerställts (Wolin et al, 2002; Wang et al, 2009, 

Wang & Sun, 2010a, Wang & Sun, 2010b). Således kan vi utifrån resultatet av detta 

examensarbete bekräfta att sambandet även råder vid annonser på sociala medier för 

svenska konsumenter attityder. 

 

Hultén (2015) förklarar att känslor påverkar hur olika attityder uppstår hos individer. 

Således är emotionellt innehåll viktigt att ta hänsyn till för att kunna förändra 

konsumenters attityder, då konsumenter varken är rationella eller logiska vid 

beslutsfattande (Fill, 2013). Swani et al. (2013) bekräftar att emotionellt innehåll även 

är av betydelse på sociala medier. Författarna hävdar att emotionellt innehåll i annonser 

på sociala medier bidrar till ökad respons från konsumenter. Att döma av 

regressionsanalysen i detta examensarbete, kan det tolkas som att emotionellt innehåll 

även är av betydelse för svenska konsumenter. 

 

Utifrån regressionsanalysen är det statistiskt säkerställt att emotionellt innehåll har en 

positiv påverkan på svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala 

medier. Vidare kan utläsas av det empiriska resultatet att β-koefficienten uppgick till 

0,094. Det betyder att om det emotionella innehållet ökas i annonsinnehållet bidrar det 

till en mer positiv attityd till företags annonser på sociala medier bland svenska 

konsumenter.  
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Det empiriska resultatet bekräftar tidigare forskning om att emotionellt innehåll har en 

positiv påverkan på konsumenters attityder (Blanco et al., 2010; Carrillat et al., 2014; 

Ducoffe, 1996; Shavitt et al., 1989). Studierna har tidigare studerat huruvida attityderna 

är till annonser på Internet. Det är således statistiskt säkerställt utifrån detta 

examensarbete att emotionellt innehåll har ett positivt kausalt samband till svenska 

konsumenters attityder till annonser även på sociala medier. Marknadsföring som 

skapar positiva emotioner och känslor anses enligt Söderlund (2003) ofta kunna bidra 

köpintentioner. Således antar vi att annonser med emotionellt innehåll som bidrar till 

positiva attityder bland svenska konsumenter, skulle kunna leda till ökade 

köpintentioner bland konsumenterna. 

 

Känslor kan enligt Hultén (2015) endast upplevas av individen själv då det är en 

subjektiv upplevelse. Vid annonsering menar Pettey och Cacippo (1986) att emotionellt 

innehåll används för att skapa en känslomässig reaktion. Vidare förklarar Hultén (2015) 

att de känslomässiga reaktionerna kan skilja sig mellan individer beroende på olika 

stimuli. Söderlund (2003) menar att det kan bero på individers ålder då livserfarenheten 

är avgörande.  

 

Då upplevelsen av det emotionella innehållet kan skilja sig mellan konsumenter i olika 

åldrar (Solomon et al., 2013) kan det tolkas som att företag bör ta hänsyn till vilken 

målgrupp annonsen utformas till. Således skulle det kunna behövas olika emotionella 

innehåll för olika målgrupper. Vidare kan detta vara en utmaning för företag som vill 

annonsera på sociala medier. Kontrollvariabeln ålder är dock inte signifikant i detta 

examensarbete, vilket gör att vi inte kan uttala oss om huruvida ålder påverkar svenska 

konsumenters attityder eller inte. 

 

Som nämnt i avsnitt 5.1 tolkar vi att svenska konsumenter har en mindre positiv attityd 

till företags annonser på sociala medier utifrån resultatet av den empiriska studien. 

Således kan den mindre positiva attityden förklaras av att företag inte lyckas med det 

emotionella innehållet, då emotionellt innehåll har en positiv påverkan på svenska 

konsumenters attityder utifrån vårt resultat. Alhabash et al. (2013) menar vidare att 

konsumenter reagerar mer fördelaktigt på annonser med emotionellt innehåll än 

annonser utan känslomässig inriktning. Utifrån tidigare forskning tycks även den 
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underhållande dimensionen av emotionellt innehåll vara viktig vid annonsering på 

sociala medier.  

 

Muntinga et al., (2011) menar att en av huvudanledningarna till att individer söker sig 

till sociala medier är för att de söker efter underhållning. Vidare förväntar sig 

konsumenter att annonser från företag på sociala medier ska vara underhållande (Logan 

et al., 2012). Wolin et al. (2002) tillägger att konsumenters attityder till annonser kan 

förbättras om annonser tillför underhållning. Därav är vår tolkning att om den 

underhållande dimensionen av emotionellt innehåll förbättras i annonser från företag på 

sociala medier, kan detta leda till att konsumenter utvecklar mer positiva attityder till 

annonserna. 

 

Enligt tidigare forskning är underhållning den mest effektiva aspekten vid annonsering 

(Choi et al., 2008; Taylor et al., 2011,Tsang et al., 2004). Samtliga av dessa studier 

jämförde underhållande innehåll med informativt och har kommit fram till att 

underhållning har störst positiv påverkan på konsumenters attityder. Utifrån det 

empiriska resultatet av detta examensarbete är det istället informativt innehåll som har 

störst påverkan på konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier. Vårt 

resultat skiljer sig således från tidigare forskning som påstår att det är den emotionella 

dimensionen underhållning som påverkar konsumenters attityder mest. 

 

Att vårt resultat skiljer sig från tidigare forskning kan tolkas som att svenska 

konsumenters attityder skiljer sig från attityderna i andra länder som attityder har 

examinerats av tidigare forskning. Enligt Solomon (2013) skiljer sig attityder mellan 

länder, vilket innebär att det kan vara anledningen till att vårt resultat skiljer sig från 

tidigare forskning. Svenska konsumenter tycks vara mer intresserade av ett informativt 

innehåll i annonserna i form av information om produkt eller tjänster, snarare än ett 

emotionellt innehåll i form av känslor och underhållning.  

 

Det ska dock poängteras att emotionellt innehåll har en positiv påverkan på svenska 

konsumenters attityder, även om informativt innehåll har en större påverkan enligt vårt 

resultat. Celebi (2015) påvisar i sin studie att användare på Facebook har positiva 

attityder till annonser på dessa medier om annonserna är informativa och underhållande. 

Således anser vi att informativt och emotionellt innehåll skulle kunna kombineras i 
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annonser på sociala medier, för att skapa en positiv attityd även hos svenska 

konsumenter. 

  



  

 

81 

6 Slutsats 

I detta avslutande kapitel kommer forskningsfrågan att besvaras med utgångspunkt från 

diskussionskapitlet. Kapitlet kommer även innefatta de teoretiska och praktiska 

bidragen examensarbetet har resulterat i samt rekommendationer för företag. Vidare 

diskuteras metodkritik och avslutningsvis föreslås framtida forskning utifrån 

examensarbetets resultat och ämnesområde. 

 

6.1 Besvarande av forskningsfrågan 

Forskningsfrågan som skulle besvaras i detta examensarbete var: 

 

Hur påverkar annonsinnehåll och förtroende till annonsören svenska konsumenters 

attityder till företags annonser på sociala medier? 

 

Vi har utifrån examensarbetets kvantitativa empiriska studie som genomförts kunnat 

förklara och analysera hur annonsinnehåll och förtroende till annonsören påverkar 

svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier. Svaret på 

examensarbetes forskningsfråga har kunnat konstateras utifrån den multipla 

regressionen som genomförts i detta examensarbete. Utifrån vår multipla regression 

kunde vi acceptera och förkasta våra uppställda hypoteser i detta examensarbete, som 

låg till grund för besvarandet av forskningsfrågan.  

 

Det empiriska resultatet visade på att informativt och emotionellt innehåll har en 

signifikant positiv påverkan på svenska konsumenters attityder till företags annonser på 

sociala medier. Detta innebär således även att emotionellt och informativt innehåll, 

under inverkan av samtliga oberoende och kontrollvariabler, påverkar svenska 

konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier. Det kunde dock inte 

statistiskt säkerställas att förtroende till annonsören har en påverkan på svenska 

konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier, vilket gör att vi inte kan 

uttala oss om den påverkar eller inte.   

 

Förklaringsgraden i den multipla regressionen inkluderade informativt och emotionellt 

innehåll samt förtroende till annonsören. Regressionen har påvisats att förklara 54,9 

procent av svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier. Då 
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vi valt att inkludera de variabler som anses ha störst påverkan på konsumenters attityder 

utifrån tidigare forskning, anser vi denna förklaringsgrad rimlig. Vidare är det viktigt att 

poängtera att detta resultat indikerar på att det är fler variabler som påverkar svenska 

konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier än de som inkluderats i 

detta examensarbete. 

 

Examensarbetet visade på ett negativt kausalt samband mellan förtroende till 

annonsören och svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier. 

Huruvida förtroendet till annonsören påverkar konsumenters attityder kan vi dock inte 

uttala oss om då det kausala sambandet inte blev signifikant i detta examensarbete. Att 

sambandet inte blev signifikant kan finnas flera anledningar till. Då vår hypotes om att 

förtroende till annonsören har en påverkan på konsumenters attityder var väl teoretiskt 

förankrad anser vi det högst osannolikt att tidigare forskning har dragit felaktiga 

slutsatser. En annan förklaring skulle istället kunna vara att förtroende spelar mindre 

roll i vissa sammanhang och att vi har fångat ett sådant i vårt examensarbete. Vi kan 

dock inte fastslå den faktiska anledningen till att sambandet inte blev signifikant utan vi 

kan endast diskutera möjliga anledningar. 

 

Informativt innehåll har alltså en positiv påverkan på svenska konsumenters attityder 

utifrån detta examensarbete. Som framkommit i den analys och diskussion som har förts 

i detta examensarbete tycks svenska konsumenter ha en mindre positiv attityd till 

företags annonser på sociala medier. Vidare kunde detta tolkas som att företag inte 

lyckas med det informativa innehållet i annonser på sociala medier. Utifrån vår 

diskussion och analys kan det bero på att det informativa innehållet inte är tillräckligt 

kreativt utformat. För att uppnå ett kreativt innehåll i annonser på sociala medier, krävs 

ett element som är annorlunda eller oväntat. Att uppmuntra engagemang bland 

konsumenter, som utifrån tidigare forskning är viktigt på just sociala medier, kan ses 

som ett annorlunda element och således kunna bidra till att uppnå ett kreativt innehåll. 

Vidare kan detta leda till att det informativa innehållet förbättras och således till att 

svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier förbättras. 

 

Även det emotionella innehållet kan konstateras ha en positiv påverkan på svenska 

konsumenters attityder utifrån detta examensarbete. Den mindre positiva attityden till 

annonser bland svenska konsumenter kan således även bero på att företag inte lyckas 
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med det emotionella innehållet. Konsumenternas attityder kan utifrån vår diskussion 

och analys förbättras genom att förbättra den underhållande dimensionen av emotionellt 

innehåll. 

 

Vidare är det informativt innehåll som har den största positiva påverkan på svenska 

konsumenters attityder jämfört med de andra två variablerna som examinerats i detta 

arbete; emotionellt innehåll och förtroende till annonsören. Tidigare forskning har 

påvisat att det emotionella innehållet, innefattande den underhållande dimensionen, har 

den största påverkan på konsumenters attityder bland de variabler som undersöktes i 

detta examensarbete. Utifrån vår diskussion och analys, tycks svenska konsumenter vara 

mer intresserade av ett informativt innehåll i annonserna i form av information om 

produkt eller tjänster, snarare än ett emotionellt innehåll i form av känslor och 

underhållning. Vårt resultat skiljer sig således från tidigare forskning och påvisar att 

svenska konsumenters attityder skiljer sig från attityder i andra länder som attityder har 

studerats.  

 

I detta examensarbete kan vi konstatera att emotionellt innehåll inte påverkar svenska 

konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier lika starkt som det 

informativa innehållet. Utifrån examensarbetets analys och diskussion skulle dock 

emotionellt innehåll kunna vara bidragande till att förbättra svenska konsumenters 

attityder till företags annonser på sociala medier, då den har en positiv påverkan. Vidare 

framkommer det även av analys och diskussion att emotionellt och informativt innehåll 

skulle kunna kombineras för att skapa positiva attityder till annonser på sociala medier. 

Utifrån detta drar vi slutsatsen att emotionellt och informativt innehåll med fördel skulle 

kunna kombineras för att skapa mer positiv attityder till företags annonser på sociala 

medier bland svenska konsumenter. 

 

Huvudsyftet med detta examensarbete var att förklara och analysera hur annonsinnehåll 

och förtroende till annonsören påverkar svenska konsumenters attityder till företags 

annonser på sociala medier. Utifrån besvarandet av forskningsfrågan och de slutsatser 

som dragits anser vi att huvudsyftet med detta examensarbete har uppfylls. Således 

anser vi även att delsyftet i detta examensarbete kunnat uppfyllas, vilket innefattade att 

tillhandahålla rekommendationer som är vägledande i beslutsunderlag till företag som 

utför annonser på sociala medier.  
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6.2 Teoretiskt bidrag 

Utifrån det empiriska resultatet är det statistiskt säkerställt att det föreligger ett positivt 

samband mellan svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier 

och emotionellt respektive informativt annonsinnehåll. Det har enligt tidigare forskning 

konstaterats att dessa samband föreligger, vilket vi även bekräftar gällande svenska 

konsumenters attityder på sociala medier. Vidare är det är även statistisk säkerställt att 

förtroende till annonsören har ett positivt samband med svenska konsumenters attityder.  

 

I examensarbetet har vi även påvisat att informativt och emotionellt innehåll påverkar 

svenska konsumenters attityder även på den svenska marknaden. Utifrån vårt resultat i 

detta examensarbete kan vi konstatera att både emotionellt och informativt innehåll har 

en positiv påverkan på konsumenters attityder till annonser på sociala medier, vilket 

överensstämmer med vad tidigare forskning har kommit fram till. Vårt resultat skiljer 

sig dock från tidigare forskning, då tidigare forskning påvisat att emotionellt innehåll 

har en större påverkan på konsumenters attityder än informativt innehåll. 

 

Således visade istället resultatet på att informativt innehåll har en större påverkan på 

svenska konsumenters attityder än emotionellt innehåll. Vad det gäller förtroendet till 

annonsören är det kausala sambandet inte signifikant, vilket gör att vi inte kan uttala oss 

om huruvida variabeln påverkar konsumenters attityder till annonser på sociala medier 

eller inte. Hur annonsinnehåll och förtroende till annonsören påverkar konsumenters 

attityder till annonser på sociala medier har inte examinerats tidigare på svenska 

konsumenter. Således har vi genom detta examensarbete fyllt det existerade 

kunskapsgapet om hur annonsinnehåll och förtroende till annonsören påverkar svenska 

konsumenters attityder till annonser på sociala medier. Nedan i Figur 6.2 presenteras de 

kausala sambanden som föreligger för svenska konsumenter utifrån detta 

examensarbete.  
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Figur 6.2 Svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier. 

(källa: egen) 

 

6.3 Praktiskt bidrag 

Det har tidigare inte undersökts hur svenska konsumenters attityder till annonser på 

sociala medier påverkas av annonsinnehåll och förtroende till annonsören. Vårt resultat 

påvisar att informativt innehåll och emotionellt innehåll har positiv påverkan på 

konsumenters attityder till annonser på sociala medier . Vidare kan vi inte uttala oss om 

påverkan av förtroende till annonsören då den inte blev signifikant. Resultatet är 

vägledande i vad företag bör fokusera på vid utförande av annonser på sociala medier 

och kan således användas som beslutunderlag för företag som vill annonsera till svenska 

konsumenter på sociala medier. Då Guldfågeln AB är ett företags som är intresserade av 

att annonsera på sociala medier till svenska konsumenter, har vi framställt praktiska 

rekommendationer till företaget. Vidare kan rekommendationerna även nyttjas av andra 

företag som är intresserade av att annonsera på sociala medier till svenska konsumenter. 

Våra rekommendationer till företag Guldfågeln AB och till andra företag som utför 

annonser på sociala medier presenteras i nästkommande avsnitt. 

 

6.4 Rekommendationer 

Utifrån examensarbetets slutsatser vill vi tillhandahålla rekommendationer till företag 

som utför annonser på sociala medier. Rekommendationerna kan enligt oss även 
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utnyttjas fördelaktigt Guldfågeln AB som är intresserade av att annonsera på sociala 

medier. 

 

Vårt resultat i detta examensarbete indikerar på att svenska konsumenter har mindre 

positiva attityder till företags annonser på sociala medier. Trots detta anser vi att företag 

med fördel kan använda sig av annonser på sociala medier. Vår tolkning av resultatet i 

detta examensarbete är att de företag som annonserar på sociala medier inte lyckas med 

att skapa ett tillräckligt bra innehåll i sina annonser. Vi har vidare kommit fram till 

förslag om  vad annonser på sociala medier bör innehålla för att påverka konsumenters 

attityder positivt, vilket presenteras nedan. 

 

Vi kan utifrån vårt examensarbete konstatera att informativt innehåll och emotionellt 

innehåll har en positiv påverkan på svenska konsumenters attityder till företags 

annonser på sociala medier. Således bör företag använda sig av dessa i sina annonser på 

sociala medier för att skapa en positiv attityd till sina annonser bland svenska 

konsumenter. Informativt innehåll innefattar information om produkter eller tjänster 

som företaget vill marknadsföra. Emotionellt innehåll handlar om att kunna framkalla 

känslor hos konsumenten genom annonsen. Att använda sig av underhållning framkallar 

positiva känslor och företag bör därför fokusera på att försöka skapa underhållande 

annonser. Annonserna bör samtidigt framföra information om produkterna eller tjänster 

som företaget vill marknadsföra. Detta är viktigt då det informativa innehållet påverkar 

konsumenters attityder mest enligt vårt examensarbete. 

 

Vidare anser vi att ett kreativt innehåll skulle kunna förbättra det informativa innehållet 

i annonser och på så sätt bidra till mer fördelaktiga attityder bland konsumenter. 

Annonser skulle därmed kunna innehålla något som är oväntat eller annorlunda och som 

väcker konsumenters uppmärksamhet och intresse på sociala medier. Det förespråkas 

även att uppmuntra konsumenter till engagemang genom annonserna är positivt, då 

konsumenter på sociala medier, till skillnad från exempelvis tv-tittare, inte är passiva 

mottagare av annonsbudskap. Vi anser att uppmuntrande till engagemang skulle kunna 

ses som ett oväntat eller annorlunda element i en annons och således som en del i ett 

kreativt innehåll. 
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6.5 Framtida forskning 

Examensarbetet har resulterat i hur konsumenters attityder till företags annonser på 

sociala medier påverkas av annonsinnehåll och förtroende till annonsören. Framtida 

forskning skulle kunna innefatta fler sociala medier än Facebook och Instagram, som 

detta examensarbete har avgränsats till. Det skulle således även kunna styrka resultatet 

av hur svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier påverkas 

av annonsinnehåll och förtroende till annonsören. Forskningen skulle exempelvis kunna 

innefatta de sociala medierna YouTube, Twitter, Snapchat och LinkedIn. Vidare skulle 

innebörden av resultatet kunna styrkas genom att vidare forskning som innefattar hur 

företag på ett effektivt sätt kan implementera resultatet i sin marknadsföring på sociala 

medier. 

 

Det har även konstaterats att det finns fler variabler som påverkar svenska konsumenters 

attityder än de variabler som undersökts i detta examensarbete. Således skulle vidare 

forskning kunna kombinera fler variabler för att analysera hur de påverkar svenska 

konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier under inverkan av 

varandra. Vidare skulle även vara intressant att få svar på vad de bakomliggande 

faktorerna är till hur konsumenters attityder påverkas av annonsinnehåll och förtroende 

till annonsören. Detta skulle kunna genomföras i framtida forskning utifrån en kvalitativ 

studie, då fokus skulle kunna vara att gå på djupet av svenska konsumenters attityder.  

 

Då examensarbetet valt att ta upp tre stora begrepp i form av informativt och 

emotionellt innehåll samt förtroende till annonsören, skulle begreppen och dess olika 

dimensioner således kunna mätas var för sig. Detta för att kunna visa på vilka 

dimensioner av begreppen som har störst påverkan på svenska konsumenter attityder. 

Vidare skulle dimensionerna med fördel kunna undersökas med hjälp av en kvantitativ 

studie för att kunna generalisera resultatet till svenska konsumenter. 

 

Med tanke på tillväxttakten av sociala medier och de teknologiska framstegen bör 

undersökningen av svenska konsumenters attityder utföras med jämna mellanrum för att 

mäta om attityderna förändras över tid. Fortsatt forskning skulle med fördel även kunna 

använda examensarbetets analys- och undersökningsmodell som ett verktyg och 
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tillvägagångssätt för att undersöka detta på nytt. Vidare skulle även modellen kunna 

appliceras på undersökningar i andra länder för att undersöka om attityderna skiljer sig.  

 

6.6 Metodkritik 

Vi har i detta examensarbete tillämpat en kvantitativ metod. Grønmo (2006) riktar kritik 

mot kvantitativa metoder eftersom att det är avsaknad av djup i det empiriska resultatet. 

Författaren menar exempelvis att de bakomliggande preferenser till konsumenters 

attityder inte går att förklara. Då vi mätte svenska konsumenters attityder utifrån en 

enkätundersökning med slutna frågor, berördes därmed inte respondenternas djupare 

tankar och bakomliggande preferenser till deras attityder. Dock ämnade examensarbetet 

till att undersöka hur svenska konsumenter attityder till företags annonser på sociala 

medier påverkas av annonsinnehåll och förtroende till annonsören, i termer av positiv 

eller negativ påverkan. Därav ansågs djupare tankar och bakomliggande preferenser inte 

vara av bidragande karaktär för att besvara forskningsfrågan. 

 

Pilotstudiens respondenter var baserade utifrån ett strategiskt urval, vilka bestod av nära 

och bekanta i olika åldrar. Vi riktar kritik mot att en del av dessa respondenter kändes 

väl, vilket kan ha medför att deras åsikter och tankar påverkats. Då respondenterna även 

valdes utefter deras analytiska förmåga kan det inneburit att respondenterna övertolkat 

enkätundersökningens frågor. Vidare anser vi dock att det uppkom många bra tankar 

och åsikter som påverkade enkätundersökningen till det positiva. 

 

I den empiriska studien tillämpades ett icke-sannolikhetsurval eftersom att det inte fanns 

någon exakt förteckning över den valda populationen. Bryman och Bell (2013) 

argumenterar för att sannolikhetsurval är den viktigaste tekniken för att kunna skapa ett 

representativt urval. Således medför vårt icke-sannolikhetsurval begränsningar i 

examensarbetets generaliserbarhet, då urvalet hade ansetts mer representativt vid ett 

sannolikhetsurval. 

 

Icke-sannolikhetsurvalet bestod av en kombination av ett kvot- och bekvämlighetsurval. 

Då förteckning över den valda populationen saknades, saknades därmed även den 

åldersmässiga kvotindelningen för populationen. Detta medförde att kvoterna för 

populationen istället beräknas fram och således kan våra uträknade kvoter skilja sig från 



  

 

89 

populationens faktiska kvoter. Detta på grund av att beräkningarna endast medför en 

uppskattning av populationens faktiska kvoter. Å andra sidan anser vi att denna 

beräkning av kvoter ökade undersökningens pålitlighet jämfört med om vi inte hade 

tagit hänsyn till kvoterna överhuvudtaget. 

 

Då kvoturvalet i den empiriska studien inte blev fullständigt uppfyllt kan den externa 

validiteten ifrågasättas. Således kan det inneburit att vi inte fångat hela populationens 

attityder för det undersökta ämnesområdet, vilket kan ha påverkat generaliserbarheten 

av resultatet. Dock skulle det varit svårt att fylla kvoterna i åldersgrupperna med 

exakthet, vilket även skulle resulterat i stor tidsåtgång. Då kvoterna inte uppfyllts med 

exakthet har det inneburit att åldersgruppen mellan 18-25 år blev större i förhållande till 

det beräknade kvoturvalet. Detta har således påverkat andelarna i de andra 

åldersgruppernas kvoter vilket vi även riktar kritik mot. Det kan ha inneburit att 

resultatet blivit snedvridet i förhållande till det beräknade kvoturvalet. Dock är samtliga 

åldersgrupper representerade i det slutgiltiga resultatet av den empiriska studien och 

således är deras attityder även inräknade. 

 

Då urvalets storlek är relativt litet i förhållande till den totala populationen, kan det 

tänkas att den externa validiteten blir lidande av detta. Dock menar Bryman och Bell 

(2013) att det är urvalets absoluta och inte relativa storlek som är av betydelse. Detta 

gör att vi anser att den externa validiteten är högre i detta fall jämfört om det hade varit 

det relativa måttet som hade varit av betydelse. 

 

När det gäller vilka åldrar vi valde att inkludera i populationen riktar vi kritik mot vårt 

val att inte inkludera individer under 18 år i undersökningen. Detta eftersom att alla som 

konsumerar varor eller tjänster anses vara konsumenter och således kan även individer 

under 18 år vara konsumenter. Dessutom är individer från 12-17 år i hög utsträckning 

aktiva på Facebook och Instagram (Findahl & Davidsson, 2015). Dock är dessa 

individer inte myndiga att råda över sina egna pengar och kan därmed inte själva besluta 

vilka varor eller tjänster som ska inhandlas utan samtycke av föräldrar (Föräldrabalk 

1949:381). Således kan föräldrarnas attityder avspeglas hos dessa konsumenter och 

därav anser vi att det förhöjde den empiriska studiens kvalitet att exkludera denna 

åldersgrupp. 
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Bekvämlighetsurvalet medförde att enkätundersökningen i pappersformat bestod av 

respondenter som var tillgängliga för oss under insamlingsperioden. Då vi befann oss i 

Kalmar under insamlingsperioden, valdes insamlingsplatserna Linneuniversitetets 

bibliotek och Kalmar innerstad. Vi är medvetna om att denna geografiska begränsning 

kan ha påverkat vårt reslutat, då vi enbart har nått en del av populationen genom detta 

bekvämlighetsurval. Dock har den digitala enkäten bidragit till att respondenter från 

andra ställen i Sverige kunnat bidra i enkäten, vilket vi anser ökar resultatets 

trovärdighet jämfört med om enkäten enbart hade utförts i pappersformat i Kalmar. 

Dock inser vi även begränsningen i att enkäten enbart var tillgänglig för våra vänner på 

Facebook. Då dessa respondenter är våra vänner, kan detta innebära att respondenterna i 

stor utsträckning delar åsikter och värderingar med oss författare. Således kan detta 

inneburit en bias i den insamlade datan, vilket i sin tur kan ha påverkat vårt resultat. Å 

andra sidan är Facebook ett effektivt tillvägagångssätt att samla in enkäter, då det är 

både tidseffektivt och kostnadsfritt. Vi anser därför att vi inte hade kunnat uppnå den 

kvantiteten av svar om vi inte använt oss av en digital enkät, då brist på tid och pengar 

förelåg i detta examensarbete. 

 

Vi riktar även kritik mot bortfallet av den empiriska studien, vilket kan på påverkat 

resultatet. Bortfallet kan ha inneburit att vi enbart har fångat en viss grupp av individer i 

vår undersökning. Samtidigt kan detta inneburit att de respondenter som deltar är 

intresserade av att dela sin åsikt och således undviks oseriösa svar i enkäten. 

Anledningen till det stora bortfallet kan som tidigare nämnt under kapitel 2.5.2 bero på 

de inställningar som råder på Facebook, vilket har gjort att alla vänner inte kunnat se 

enkäten och således inte kunnat delta i den digitala undersökningen. Detta innebär att 

bortfallet kan vara missvisande, då inte samtliga respondenter kunnat ta del av enkäten 

på grund av att den inte varit synlig för dessa. Vidare kan anledningen även vara att 

enkäten bara var tillgänglig digitalt i 6 dagar. 

 

Vid enkätundersökningen i pappersformat lästes frågorna upp av oss som undersökare 

till respondenterna vid två tillfällen. Vi kan således inte utesluta att det förekommit 

någon intervjuareeffekt på dessa respondenter. Effekten kan enligt Patel och Davidson 

(2011) bero en medveten eller omedveten påverkan undersökaren har på respondenten. 

Dock var vi vid dessa tillfällen nog med att endast läsa frågorna utan att vara 

vägledande för deras svar. 
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Under enkätundersökningen i pappersformat, inväntade vi som undersökare att 

respektive respondent skulle fylla i enkätformuläret innan dess vi gick vidare för att 

tillfråga fler individer att delta i enkätundersökningen. Detta skulle kunna innebära att 

respondenterna känt sig stressade över att vi inväntade att erhålla deras svar av 

enkätundersökningen. Således kan det inneburit att respondenternas svar blev 

annorlunda i förhållande till om respondenterna skulle svarat i lugn och ro. Dock anser 

vi att detta tillvägagångssätt var bäst, då vi på detta sätt fanns nära tillhands. Om en 

respondent exempelvis ansåg någon av frågorna tvetydig, kunde respondenten vända sig 

till någon av oss och få frågan förklarad.  
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XIV 

Bilageförteckning  

Bilaga A Hypoteser 
 

H1. Förtroende till annonsören har en påverkan på svenska konsumenters attityder till 

företags annonser på sociala medier 

 

H2a. Informativt innehåll har en påverkan på svenska konsumenters attityder till 

företags annonser på sociala medier 

 

H2b: Emotionellt innehåll har en påverkan på svenska konsumenters attityder till 

företags annonser på sociala medier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

XV 

Bilaga B Systematisk litteraturstudie 

1. Läs böcker och artiklar som är bekanta eller som andra har rekommenderat 

och som har samband med forskningsfrågorna/problemformuleringen 

 SEDAN 

2a. För anteckningar om tankar som dyker upp under inläsningen av denna litteratur 

 OCH 

b. Skriv ner viktiga nyckelord som återfinns i denna litteratur 

 OCH 

c. Notera annan litteratur som refereras till eller som kan vara relevant och värd att följa upp 

 SEDAN 

3. Formulera nyckelord som passar den egna frågeställningen/problemformuleringen 

 SEDAN 

4a. Leta i biblioteket efter litteratur som har med det egna området att göra 

 OCH 

b. Sök online efter lämpliga databaser 

 SEDAN 

5a. Gå igenom abstracts och artiklar för att se om något kan vara av intresse 

 OCH 

b. Gå in på/hämta hem verk som valts ut (gå tillbaka till punkt 2) 

 OCH 

c. Leta regelbundet efter nya publikationer 

 

(Bryman & Bell, 2013) 

 

 

 

 

 

  



  

 

XVI 

Bilaga C Beräkning av kvoturval 
 

Ålder Antal Andel F Andel I Antal F Antal I Andel F Andel I Andel SM Utfall 

18 - 25 1 015 743 94 % 67 % 954 799  680 548  17,91 % 25,88 % 22 % 51 % 

26 - 35 1 282 300 84 % 55 % 1 077 132  705 265  20,20 % 16,81 % 23 % 17 % 

36 - 45 1 263 407 74 % 40 % 934 921  505 363  17,53 % 19,21 % 18 % 6 % 

46 - 55 1 294 566 69 % 30 % 893 251  388 370  16,75 % 14,76 % 16 % 15 % 

56 - 65 1 136 318 65 % 18 % 738 607  204 537  13,85 % 7,76 % 11 % 8 % 

66 + 1 833 606 40 % 8 % 733 442  146 688  13,76 % 5,58 % 10 % 3 % 

 

Förklaring av beteckningar 

Ålder  Åldersgrupper (år). 

Antal  Antal svensk befolkning i varje åldersgrupp (stycken).  

 (Statistiska Centralbyrån, 2016a). 

Andel F  Andel av befolkningen som använder Facebook i Sverige (procent).  

 (Findahl & Davidsson, 2015, s. 42) 

Andel I  Andel av befolkningen som använder Instagram i Sverige (procent).  

 (Findahl & Davidsson, 2015, s. 42) 

Antal F  Antal av åldersgrupperna som använder Facebook i Sverige (stycken).  

 (1 015743 * 0,94 = 954 799; 1 282 300 * 0,84 = 1 077 132; 1 263 407 * 0,74 = 934 921; 1 294 566 * 

0,69 = 893 251; 1 136 318 * 0,65 = 738 607; 1 833 606 * 0,40 = 733 442) 

Antal I  Antal av åldersgrupperna som använder Instagram i Sverige (stycken). 

 (1 015 743 * 0,67 = 680 548; 1 282 300 * 0,55 = 705 265; 1 263 407 * 0,40 = 505 363; 1 294 566 * 

0,30 = 388 370; 1 136 318 * 0,18 = 204 537; 1 833 606 * 0,08 = 146 688) 

Andel F   Andel av åldersgrupperna som använder Facebook i Sverige (procent). 

 (954 799 + 1 077 132 + 934 921 + 893 251 + 738 607 + 733 442 = 5 332 152; 5 332 152 / 100 = 53 

322 per procent; 954 799 / 53 322 = 17,91; 1 077 132  / 53 322 = 20,20; 934 921 / 53 322 = 17,53 ;  

893 251 / 53 322 = 16,75; 738 607 / 53 322 = 13,85; 733 442 / 53 322 = 13,76) 

Andel I   Andel av åldersgrupperna som använder Instagram i Sverige (procent).  

 (680 548 + 705 265 + 505 363 + 388 370 + 204 537 + 146 688 = 2 630 771; 2 666 771 / 100 = 26 308 

per procent; 680 548 / 26 308 = 25,88; 705 265 / 26 308 = 26,81; 505 363 / 26 308 = 19,21; 388 370 / 

26 308 = 14,76; 204 537 / 26 308 = 7,76; 146 688 / 26 308 = 5,58)  

Andel SM  Sammanlagd andel av åldersgrupperna som använder Facebook och Instagram, vilket 

tillsammans utgör sociala medier för undersökningen (procent). 

 (17,91 + 25,88 / 2 = 21,895 = 22; 20,20+ 26,81 / 2 = 23,505 = 23; 17,53 + 19,21 / 2 = 18,37 = 18; 

16,75 + 14,76 / 2 = 15,755 = 16; 13,85 + 7,76 / 2 = 10,805 = 11; 13,76 + 5,58 / 2 = 9,67 = 10) 

Utfall Det faktiska kvotutfallet av den empiriska studien. (procent) 

 (Beräknat utifrån SPSS)  



  

 

XVII 

Bilaga D Källförteckning till enkätfrågor 
 

 

Begrepp Källor 

 Indikatorer  

Konsumenters attityd till företags annonser på sociala medier  

Annonser på sociala medier är intressanta för mig Wang och Sun (2010a) 

Annonser på sociala medier är värdefulla då de hjälper mig att fatta beslut vid köp av 
produkter/tjänster 

Ling et al. (2010) 

Jag ser gärna på annonser på sociala medier Wolin et al. (2002) 

Jag skulle beskriva min övergripande attityd till annonser på sociala medier som positiv 
Boateng och Okoe 
(2015) 

Jag tycker att det är viktigt att företag annonserar på sociala medier för att jag ska bli 
medveten om deras erbjudande 

Akar och Topcu (2011) 

Annonser på sociala medier är irriterande Ducoffe (1996) 

 

Förtroende till annonsören  

Annonser på sociala medier från företag jag har tilltro till är intressanta Celebi (2015) 

Om jag har förtroende till företag som annonserar på sociala medier, fångar annonserna 
min uppmärksamhet 

Diffley et al. (2011) 

Förtroende till företag som annonserar på sociala medier är viktigt för att jag ska 
acceptera annonserna 

Celebi (2015) 

Jag är positivt inställd till annonser på sociala medier från företag som håller vad de lovar 
Miyamoto och Rexha 

(2004) 

Jag anser ärlighet hos företag som viktigt för att jag ska tycka om annonser på sociala 

medier 

Miyamoto och Rexha 

(2004) 

Företag som jag upplever välvilliga gör att jag vill titta på deras annonser på sociala 
medier 

Miyamoto och Rexha 
(2004) 

Informativt innehåll  

 

Det är viktigt att annonser på sociala medier innehåller information om produkter/tjänster 
för att de ska vara värdefulla för mig 

Mahmoud (2012) 

Jag är positivt inställd till annonser på sociala medier som håller mig uppdaterad kring 
nya produkter/tjänster på marknaden 

Mahmoud (2012) 

Annonser på sociala medier som ger mig information om produkter/tjänster är intressanta 
för mig 

Ducoffe (1996) 

Jag är villig att titta på annonser på sociala medier som informerar mig om vilka 
produkter/tjänster som har de egenskaper jag letar efter 

Jin och Lutz (2013) 

Annonser på sociala medier som innehåller information om produkter/tjänster hjälper 

mig att fatta beslut vid köp 
Ling et al. (2010) 

Emotionellt innehåll   

 

Annonser som framkallar positiva känslor på sociala medier är intressanta för mig 
Petty och Cacioppo 
(1986)  

Jag är villig att se på annonser som framkallar känslor på sociala medier Swani et al. (2013) 

Jag uppskattar annonser på sociala medier med emotionellt innehåll Lee och Hong (2016) 

Annonser på sociala medier som innehåller glädje gör att jag upplever annonser positivt Lee och Hong (2016)  

 

Jag uppskattar annonser på sociala medier som får mig att skratta  Jin och Lutz (2013) 

Annonser på sociala medier som innehåller humor upplever jag som positiva  Wang och Sun (2010a) 

Underhållningsvärdet är viktigt för att jag ska vilja titta på annonser på sociala medier Celebi (2015) 

 Annonser på sociala medier som är underhållande skapar en positiv känsla för mig Wolin et al. (2002) 



  

 

XVIII 

Bilaga E Formulär för enkätundersökning 

 

Enkätundersökning om sociala medier 

Detta är en undersökning som kommer ligga till grund för vårt examensarbete för 

Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet. Vi förespråkar anonymitet och du kommer inte 

behöva fylla i några personuppgifter som kan skilja dig från mängden. Svaren kommer vidare 

endast användas till vårt examensarbete.  

 

Undersökningen handlar om vad du tycker om annonser på sociala medier. Med annonser 

menas de ”sponsrade inlägg” från företag som finns antingen i nyhetsflödet eller i 

högerkolumnen på Facebook och Instagram. 

 

Ringa in svarsalternativet som stämmer in på dig (endast ett alternativ per fråga). 

 

Kön 

Kvinna  Man 

 

Ålder 

18-25 år 26-35 år  36-45 år   46-55 år 56-65 år 66+ år 

 

Användning av Facebook per vecka i genomsnitt 

Inte alls 1-2 dagar 3-4 dagar 5-6 dagar Alla dagar 

 

Användning av Instagram per vecka i genomsnitt 

Inte alls 1-2 dagar 3-4 dagar 5-6 dagar Alla dagar 

 

Annonser på sociala medier är intressanta för mig 

Håller inte  Håller med 
alls med fullständigt 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 

Annonser på sociala medier är värdefulla då de hjälper mig att fatta beslut vid köp av 
produkter/tjänster 

Håller inte  Håller med 
alls med fullständigt 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 



  

 

XIX 

Jag ser gärna på annonser på sociala medier 

Håller inte  Håller med 
alls med fullständigt 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
Jag skulle beskriva min övergripande attityd till annonser på sociala medier som positiv 

Håller inte  Håller med 
alls med fullständigt 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
Jag tycker att det är viktigt att företag annonserar på sociala medier för att jag ska bli 
medveten om deras erbjudande 

Håller inte  Håller med 
alls med fullständigt 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
Annonser på sociala medier är irriterande 

Håller inte  Håller med 
alls med fullständigt 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
Annonser på sociala medier från företag jag har tilltro till är intressanta 

Håller inte  Håller med 
alls med fullständigt 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
Om jag har förtroende till företag som annonserar på sociala medier, fångar annonserna min 
uppmärksamhet 

Håller inte  Håller med 
alls med fullständigt 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
Förtroende till företag som annonserar på sociala medier är viktigt för att jag ska acceptera 
annonserna 

Håller inte  Håller med 
alls med fullständigt 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
Jag är positivt inställd till annonser på sociala medier från företag som håller vad de lovar 

Håller inte  Håller med 
alls med fullständigt 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 



  

 

XX 

Jag anser ärlighet hos företag som viktigt för att jag ska tycka om annonser på sociala medier 
Håller inte  Håller med 
alls med fullständigt 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
Företag som jag upplever som välvilliga gör att jag vill titta på deras annonser på sociala 
medier 
Håller inte  Håller med 
alls med fullständigt 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
Det är viktigt att annonser på sociala medier innehåller information om produkter/tjänster 
för att de ska vara värdefulla för mig 

Håller inte  Håller med 
alls med fullständigt 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
Jag är positivt inställd till annonser på sociala medier som håller mig uppdaterad kring nya 
produkter/tjänster på marknaden 
Håller inte  Håller med 
alls med fullständigt 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
Annonser på sociala medier som ger mig information om produkter/tjänster är intressanta 
för mig 
Håller inte  Håller med 
alls med fullständigt 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
Jag är villig att titta på annonser på sociala medier som informerar mig om vilka 
produkter/tjänster som har de egenskaper jag letar efter 
Håller inte  Håller med 
alls med fullständigt 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 
 

Annonser på sociala medier som innehåller information om produkter/tjänster hjälper mig 
att fatta beslutvid köp 
Håller inte  Håller med 
alls med fullständigt 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 

 



  

 

XXI 

Annonser som framkallar positiva känslor på sociala medier är intressanta för mig 

Håller inte  Håller med 
alls med fullständigt 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
Jag är villig att se på annonser som framkallar känslor på sociala medier 

Håller inte  Håller med 
alls med fullständigt 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
Jag uppskattar annonser på sociala medier med emotionellt innehåll 
Håller inte  Håller med 
alls med fullständigt 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
Annonser på sociala medier som innehåller glädje gör att jag upplever annonser positivt 
Håller inte  Håller med 
alls med fullständigt 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
Jag uppskattar annonser på sociala medier som får mig att skratta 

Håller inte  Håller med 
alls med fullständigt 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
Annonser på sociala medier som innehåller humor upplever jag som positiva 

Håller inte  Håller med 
alls med fullständigt 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
Underhållningsvärdet är viktigt för att jag ska vilja titta på en annons på sociala medier 

Håller inte  Håller med 
alls med fullständigt 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
Annonser på sociala medier som är underhållande skapar en positiv känsla för mig 

Håller inte  Håller med 
alls med fullständigt 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 

  



  

 

XXII 

Bilaga F Kodningsmall 

 

F1. [Kön] Man = 0, Kvinna = 1 

 

F2. [Ålder] 18-25 år = 1, 26-34år = 2, 35-44 år = 3, 45-54 år = 4, 55-64 år = 5, 65+ år = 

6 

 

F3. [Användning av Facebook] Inte alls = 1, 1-2 dagar = 2, 3-4 dagar= 3, 5-6 dagar = 4, 

Alla dagar = 5 

 

F4. [Användning av Instagram] Inte alls = 1, 1-2 dagar = 2, 3-4 dagar = 3, 5-6 dagar = 

4, Alla dagar = 5 

 

F5 – F29. [Alla påståenden] Håller inte alls med = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5= 5, 6 = 6, 

Håller med fullständigt = 7 

 

 


