
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välja rätt marknadsföringsstrategi på sociala 
medier 

En studie om hur konsumenters attityder påverkas av olika 
marknadsföringsstrategier på Instagram 

Tim Prasertsri 
Jakob Johnson 

 

VT - 2018  
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Företagsekonomi 

Fastighetsmäklarprogrammet 
 

Handledare: Jonas Molin & Lars-Johan Åge 
Examinator: Agneta Sundström 



 

 

Tack! 

 

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Jonas Molin och Lars-Johan Åge för en 

givande handledning, samt vår examinator Agneta Sundström för vägledande råd. Vi vill 

även tacka de respondenter som svarade på vår enkätundersökning vilket gjorde denna 

studie möjlig att utföra. Till sist vill vi även passa på att tacka våra vänner och familj som 

stöttat oss under uppsatsens gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________                      ______________________    

          Tim Prasertsri                                                                             Jakob Johnson 

  

 



 

 

Sammanfattning 

 

Titel: Välja rätt marknadsföringsstrategi på sociala medier: En studie om hur 

konsumenters attityder påverkas av olika marknadsföringsstrategier på Instagram. 

 

Nivå: C-Uppsats, examensarbete i företagsekonomi 

 

Författare: Tim Prasertsri, Jakob Johnson 

 

Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge 

 

Examinator: Agneta Sundström 

 

Datum: 2018 - 05 

 

Syftet: Syftet med denna studie är att förstå vilken marknadsföringsstrategi som är mest 

effektiv för restauranger på sociala medier. Studien undersöker hur konsumenters 

attityder till reklam påverkas beroende på om den erhålls direkt via ett företagskonto eller 

indirekt genom influencer marketing. Ett delsyfte till denna studie är att undersöka om en 

influencers grad av expertis inom sakområdet har en påverkan på konsumenters attityder.  

 

Metod: I denna deduktiva studie har vi använt oss av en kvantitativ metod i form av en 

webbaserad enkätundersökning. Enkätundersökningen bidrog till totalt 118 svar som 

sedan resulterade i totalt 110 efter att vårt urval utförts. Enkätsvaren har bearbetats i SPSS 

och därefter genomfördes en deskriptiv analys, korrelationsanalys samt en klusteranalys. 

Analysresultaten ställdes sedan mot vårt teoretiska ramverk och avslutades i en 

diskussion som formade våra slutsatser. 

 

Slutsats: Studien visar att konsumenters attityder påverkas olika beroende på vilken 

marknadsföringsstrategi som tillämpas. Resultatet av denna studie är att influencer 

marketing är den marknadsföringsstrategi som har starkast positiv effekt på konsumenters 

attityder i de fall där den interagerar med en hög grad av expertis. Vidare visade denna 

studie att reklam direkt från företagskonton visat sig vara en reliabel 



 

 

marknadsföringsstrategi. Sammanfattningsvis är att influencer marketing är att föredra, 

om företagen väljer rätt influencer. 

 

Uppsatsens bidrag: Denna studie har bidragit till ökad förståelse inom 

marknadsföringsstrategierna influencer marketing och reklam direkt från företagskonton 

samt hur de påverkar konsumenters attityder. Studiens praktiska bidrag visar att 

restauranger främst bör använda sig av influencer marketing med hög grad av expertis 

och även reklam direkt från företagskonton för att effektivisera sin marknadsföring.   

 

Nyckelord: Social media marketing, influencer marketing, influencer, Instagram, 

restaurangbranschen, tvåstegshypotesen, message sidedness, konsumentattityder 

  



 

 

Abstract 

 

Title: Choosing the right marketing strategy on social media: A study on how restaurants 

affect consumer attitudes through different types of marketing on Instagram. 
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Authors: Tim Prasertsri, Jakob Johnson 

 

Supervisor: Jonas Molin och Lars-Johan Åge 

 

Date: 2018 - 05 

 

Aim: The purpose of this study is to understand which marketing strategy that is most 

effective for restaurants on social media. The study examines how consumers' attitudes 

to advertising are affected depending on whether they are obtained directly through a 

corporate account or indirectly through influencer marketing. One part of the study is also 

to investigate whether an influencer's degree of expertise in the field of affairs has an 

impact on consumer attitudes.  

 

Method: In this deductive study we have used a quantitative method in the form of a 

web-based survey. The survey conducted a total of 118 responses, which then became 

110 following our selection. The questionnaire was processed in SPSS and a descriptive 

analysis, a correlation analysis and a cluster analysis were conducted. The results were 

then placed against our theoretical framework to conduct a discussion that shaped our 

conclusions. 

 

Conclusion: This study shows that consumer attitudes are affected differently depending 

on the market strategy applied. The result of this study is that influencer marketing is the 

market strategy that has the greatest positive impact on consumer attitudes in cases where 

it interacts with a high level of expertise. Furthermore, this survey showed that advertising 

from a corporate account proved to be a reliable marketing strategy. In summary, 

influencer marketing is preferable if companies choose the right influences. 

 



 

 

Contribution: This study has contributed to increased understanding within the 

marketing strategies; influencer marketing, advertising directly from corporate accounts 

and how they affect consumer attitudes. The practical contribution of the study shows that 

restaurants should use influencer marketing with a high degree of expertise as well as 

advertising directly from corporate accounts to make their marketing more effective. 

 

Keywords: Social media marketing, influencer marketing, influencer, Instagram, 

restaurant industry, two-step flow theory, message sidedness, consumer attitudes 
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1 Introduktion  

1.1. Bakgrund 

Influencer marketing skapar en helt ny värld av möjligheter och öppnar upp en ny kanal 

för företagen att nå ut till konsumenterna (Talavera, 2015). Influencer marketing är ett 

begrepp som handlar om att företag använder sig av inflytelserika individer med en stor 

följarkrets för att marknadsföra sina produkter på sociala medier (Wong, 2014). 

Företagen ger influencers någon form av ersättning i utbyte mot att de främjar deras 

produkter eller tjänster genom sponsrade inlägg på sociala medier. Denna typ av 

marknadsföringsstrategi menar Kaplan och Haenlein (2010) är effektiv både för att den 

gentemot traditionell marknadsföring är billigare att tillhandahålla men framförallt 

effektiv när det kommer till att nå ut och påverka en specifik målgrupp. 

  

De Veirman, Caughberghe och Hudders (2017) stärker teorin om att influencer marketing 

har en positiv effekt på konsumenters uppfattningar av ett företags produkter eller tjänster 

genom att förklara begreppet eWOM (electronic word-of-mouth). EWOM är den digitala 

versionen av traditionell word-of-mouth och handlar om att människor påverkar varandra 

genom muntlig feedback (Chu & Kim, 2018). Detta tillämpas i stor utsträckning på 

sociala medier och har genom teknikens utveckling förändrat informationsutbytet mellan 

företag och konsumenter då det kan spridas till vem som helst och vart som helst i världen 

(Chu & Kim, 2018). EWOM har därför resulterat i en central roll i konsumenters 

köpintentioner. Talavera (2015) menar att företagens funktion av eWOM förstärks då de 

kan tillämpas på influencers som konsumenter redan beundrar. Det betyder att influencers 

får en väldigt stark roll inom marknadsföringen på digitala plattformar, eftersom de 

genom sina sociala aktiviteter har ett massivt inflytande på deras följare och kan påverka 

deras attityder och köpintentioner. 

  

En annan mer traditionell marknadsföringsstrategi via sociala medier vilka många företag 

använder är när de själva lägger ut reklam från egna företagskonton. Då över 80 % av 

användarna på Instagram följer minst ett företagskonto skapar detta möjligheter för 

företagen att på ett nästintill kostnadsfritt sätt marknadsföra sig till befintliga och nya 

konsumenter (Instagram, 2018). Däremot visar tidigare forskning att cirka 60% av 

världens befolkning inte litar på de traditionella företagsannonserna (Nielsen, 2017). 

Även Katz och Lazarfeld (1957) är kritiska till marknadsföring via massmedia och menar 
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att konsumenter påverkas mer av budskap som förmedlas från en annan konsument än 

från företagen själva. 

  

1.2 Problemdiskussion 

I samband med att marknadsföringen på sociala medier växer så gäller det att företagen 

förstår hur de på ett effektivt sätt kan ta nytta av detta. En bransch i Sverige som ökade 

med 20% i antalet konkurser år 2017 och som därför bör vända sina blickar mot denna 

typ av marknadsföring, är restaurangbranschen (Englund, 2018). Ett av problemen som 

de flesta restauranger har är att de är företag med få resurser för sin marknadsföring, 

samtidigt som de saknar kunskap om hur de ska marknadsföra sig och via vilka kanaler 

de bör göra detta (Salleh, Pattah, Samsudin & Piah, 2017; Petrie, 2016; Castronovo & 

Huang, 2012). Lepkowska-White (2017) menar att sociala medier är ett effektivt och 

billigt kommunikationssätt för små restauranger att marknadsföra sig på för att nå ut till 

gamla och nya konsumenter. Marknadsföring via sociala medier öppnar därför 

möjligheter för restauranger att lyckas.  

 

Tidigare forskning visar att restauranger har svårt att se värdet i marknadsföring via 

sociala medier och hur de på bästa sätt kan använda sig av det (Lepkowska-White, 2017; 

Oronsky & Chathoth, 2007). Problemet ligger dels i att veta vilken 

marknadsföringsstrategi på sociala medier som restauranger ska använda sig av, om det 

är via reklam direkt från företagskonton eller via influencer marketing. Vidare menar 

Wilbert (2017) att det även är viktigt att välja rätt influencer. Författaren hävdar att en 

influencers grad av expertis är en faktor som avgör om en influencer marketing-strategi 

blir effektiv eller inte (Wilbert, 2017). 

 

Cheung och Thadani (2012) hänvisar till tidigare studier vilka menar att 92 % av 

konsumenterna i världen litar mer på rekommendationer från närstående än alla andra 

typer av marknadsföring. Detta styrker effekten av influencer marketing då konsumenter 

påverkas mer av andra konsumenter än av företagen själva (Goldsmith & Horowitz, 

2006). Vidare visar Braatz (2017) i en studie att ensidiga meddelanden, det vill säga 

meddelanden som är övertygande och endast positivt laddade, har större påverkan på 

konsumenters attityder än tvåsidiga meddelanden som i sin tur är meddelanden som tar 

upp både positiv och negativ information. Denna observation gör att marknadsstrategin i 

form av reklam direkt från företagskonton får en fördel gentemot influencer marketing. 
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Detta menar Braatz (2017) beror på att företagens intressen endast är att främja positiva 

egenskaper för en viss produkt medan influencers i sin tur vanligtvis vill presentera både 

negativa och positiva egenskaper hos en produkt för att öka sitt förtroende hos 

konsumenterna. Vidare hävdar dock Strömbäck (2014) att det är förekommande att 

företagen manipulerar eWOM och styr den information som en influencer lägger ut för 

sin egna vinning och på så sätt försöker få influencers att lägga upp ensidiga 

meddelanden. 

 

1.3 Problemformulering 

Att forskare är oense om vad som är mest effektivt för marknadsföring på sociala medier 

skapar problem för företagen när de själva ska välja marknadsföringsstrategi. Det som 

går att konstatera är att den ökade internetanvändningen hos konsumenterna har lett till 

en av de största förändringarna inom mänskliga interaktioner och hur de delar med sig av 

sina sociala aktiviteter (Tiago & Verissimo, 2014;  Chu & Kim, 2018; Chan & Ngai, 

2011). Forskare är även överens om att den digitala marknadsföringen är ett fenomen som 

väl lämpar sig för nystartade och mindre företag (Lepkowska-White, 2017; Castronovo 

& Huang, 2012; Kaplan & Haenlein, 2010).  

 

Företagen kan använda sig av marknadsföring via social medier både genom reklam 

direkt från sina egna företagskonton eller genom influencer marketing. Det finns 

fortfarande ett forskningsgap att fylla och klargöra när det kommer till att förstå sig på de 

olika marknadsföringsstrategierna på sociala medier, det vill säga vad som påverkar 

konsumenters attityder mest. Genom att fylla detta forskningsgap skulle det hjälpa företag 

att förstå hur de kan göra sina marknadsföringskampanjer på sociala medier så effektiva 

som möjligt. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att förstå vilken marknadsföringsstrategi som är mest effektiv 

för restauranger på sociala medier. Studien undersöker hur konsumenternas attityder till 

reklam påverkas beroende på om den erhålls direkt via ett företagskonto eller indirekt 

genom influencer marketing. Ett delsyfte till denna studie är att undersöka om en 

influencers grad av expertis inom sakområdet har en påverkan på konsumenternas 

attityder.  
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1.5 Avgränsningar 

Då sociala medier är ett brett område som innefattar alla digitala plattformar där 

människor interagerar med varandra har vi valt att enbart fokusera på det sociala mediet 

Instagram. Restaurangbranschen innefattar allt från snabbmatskedjor till fine-dining, för 

att precisera denna studie har även avgränsningen till midscale samt upscale restauranger 

utförts. En annan avgränsning till denna studie när vi undersöker konsumenters 

demografiska skillnader är att dessa endast studerats sett till konsumenternas ålder och 

kön.  

 

1.6 Definitioner 

eWOM: eWOM står för electronic-word-of-mouth och handlar om att människor 

påverkar varandra genom digitala uttalanden (Talavera, 2015). 

 

Social media marketing: Beskrivs som en marknadsföringsstrategi där företag genom 

sociala medier sprider sitt varumärke eller deras produkter/tjänster. (Ersoy & Kwaritek, 

2017). Företag använder sig av social media marketing för att på ett kostnadseffektivt sätt 

nå ut direkt till konsumenter (Neti, 2011). Vår studie delar upp social media marketing i 

den traditionella formen reklam direkt från företagskonton och reklam via influencer 

marketing. 

 

Influencer marketing: Influencer marketing beskrivs som en marknadsföringsstrategi där 

företag använder en tredje part i form av en influencer för att sprida deras varumärke eller 

produkt (Woods, 2016). 

 

Influencer: Influencers är individer på sociala medier som har ett stort nätverk av följare 

och som har stor påverkan på deras följarkrets (De Veirman et al., 2017). Vidare beskrivs 

Influencers som inflytelserika individer som får ersättning för att dela med sig av ett 

företags produkter eller tjänster (Wong, 2014). 

 

Expertis: Expertis syftar till en influencers kunskap samt kvalifikation om en produkt och 

om influencern är en giltig källa till påståendet (Erdogan, 1999; Lim, Cheah & Wong, 

2017). 
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Tvåstegshypotesen: Tvåstegshypotesen är en teori som beskriver en process där 

kommunikationen går genom en tredje part som i sin tur sprider ett meddelande vidare 

(Katz, 1957). 

 

Message sidedness: Message sidedness är en teori som beskriver hur ett meddelande 

presenteras vilket delas upp i ensidiga meddelanden och tvåsidiga meddelanden (Braatz, 

2017). 

 

Ensidigt meddelande: Ensidiga meddelanden beskriver meddelanden som endast 

innehåller positiv information (Braatz, 2017). 

 

Tvåsidigt meddelande: Tvåsidiga meddelanden beskriver meddelanden som både 

innehåller positiv och negativ information (Braatz, 2017; Priester, Petty, & Park, 2007).    

 

Konsumenters attityder: Med attityder menas konsumenters köpintentioner, attityd mot 

annons samt deras uppfattade trovärdighet till en källa eller ett meddelande. (Boateng & 

Okoe, 2015; Kaplan & Haeinlein, 2010; Speck och Elliott, 1997). 

 

Midscale- & upscale-restauranger: I denna studie definierar vi restauranger som där full 

service erbjuds, det vill säga restauranger som har en bred meny, serveringspersonal, bar 

och bordsservering (CHD-expert, 2012). Det finns fyra typer av restauranger som 

klassificeras inom full-service, dessa klassificeringar är Moderate (under 150 kr), 

Midscale (150-249 kr), Upscale (250-399 kr) samt Fine-dining (400+ kr) (Canziani, 

Alamanza, Frash, McKeig & Sullivan-Read, 2016). 

  

För att precisera denna studie och för att reliabla svar begränsar vi oss till Midscale och 

Upscale restauranger som ligger inom prisspannet 150–399 kr. Midscale (150-249 kr) 

beskrivs som restauranger där bordsservice, bar och serverar klassisk main-stream mat 

finns och Upscale (250-399 kr) beskrivs som restauranger där maten är innovativ samt av 

god kvalitet och där utbudet av dryck är brett. 
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2. Teoretisk referensram 

I denna del kommer vi att presentera vår teoretiska referensram. För att läsaren så enkelt 

som möjligt ska kunna förstå det studerade ämnet så kommer vi att ta upp och presentera 

de centrala begreppen som ligger i grund för studien vilka är; Social media marketing, 

influencer marketing, influencers grad av expertis, tvåstegshypotesen, message sidedness 

och konsumenternas attityder. Fokuset i denna teoretiska referensram ligger i att förstå 

sig på traditionell social media marketing i form av reklam direkt från företagskonton 

och hur det utifrån våra valda teorier skiljer sig ifrån influencer marketing. 

 

2.1 Social media marketing 

Till skillnad från traditionell marknadsföring i form av exempelvis tidningsannonser och 

radioreklam, når sociala medier ut till en mycket större publik genom dess olika nätverk 

och digitala plattformar (Berthon, Pitt, Plangger & Shanpiro, 2012). Sociala medier är en 

del av Web 2.0 och beskrivs som applikationer på internet där användare kan generera 

och dela innehåll (Paquette, 2013). För att en applikation eller hemsida ska betraktas som 

ett socialt medium måste det innehålla användarprofiler, möjlighet att dela och 

kommentera andras innehåll, en metod för att kommunicera mellan användarna samt en 

möjlighet att tillhöra en virtuell grupp med liknande intressen (Paquette, 2013).  

 

Marknadsföring via sociala medier kan beskrivas som reklam direkt från företag till 

konsument (Mackey & Liang, 2013). Genom att företag lägger ut en annons på 

exempelvis Facebook så når den direkt ut till konsumenten (Ersoy & Kwaritek, 2017). 

Det finns ett stort värde i detta för företagen då denna typ av marknadsföringskanal är 

kostnadseffektiv och tillåter företagen att kommunicera samtidigt som den når ut till 

konsumenterna på ett effektivt sätt. Sociala medier är ett av de mest effektiva alternativen 

som finns för nå ut till konsumenter och det är av stor vikt för företag att marknadsföra 

sig via sociala medier (Neti, 2011). Erdogmus och Cicek (2012) hävdar att det i dagens 

samhälle är hård konkurrens mellan företagen och därav blir social media marketing 

snarare ett måste än en möjlighet. 

 

2.1.1 Social media marketing på Instagram 

Instagram är ett socialt medium och en plattform som tillåter dess användare att följa 

andra användare och företag samt dela och kommentera bilder (Salleh et al., 2017). 
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Instagram har över 500 miljoner aktiva användare varje dag och 80 % av dess användare 

följer minst ett företagskonto. Dessutom hittar över 60% av användarna nya produkter 

via Instagram, vilket skapar enorma möjligheter för företagen (Instagram, 2018).  

 

Företagen använder Instagram som en marknadsföringskanal och kan göra detta på olika 

sätt. De två olika marknadsföringsstrategierna vi undersöker i denna studie är när 

företagen använder sig av reklam direkt från företagskonton och när företagen använder 

sig av en tredje part i form av influencer marketing. 

 

2.2 Influencer marketing 

Influencer marketing är en marknadsföringsstrategi som innebär att företag använder en 

tredje part i form av en influencer för att nå ut till konsumenter (Woods, 2016). 

Influencers definieras som inflytelserika individer som har ett stort nätverk av följare och 

delar med sig av produkter eller tjänster via sociala medier (Wong, 2014). 

  

När en konsument ska köpa en produkt eller tjänst använder de i princip alltid av någon 

typ av referens (Woods, 2016).  Lu Chang och Chang (2014) stärker detta och menar på 

att en konsument litar mer på andra människor än all annan typ av marknadsföring vilket 

är något företag försöker ta vara på och använder sig därför av influencers. Lim et al. 

(2017) hävdar att influencer marketing skapar en stor fördel för företagen då människor 

inte litar lika mycket på vanliga annonser som banners på internet. Studier visar att 

meddelanden som influencers delar uppfattas som mer trovärdiga och övertygande hos 

konsumenten än traditionell marknadsföring (Lim et al., 2017). 

2.2.1 Influencerns expertis 

Influencers är inflytelserika och har en förmåga att påverka många människor (Wong, 

2014). Därav blir det viktigt för företag att välja rätt influencer. Influencers expertis syftar 

på en del av källans trovärdighet och handlar om dess kunskap och tillförlitlighet. 

Tillförlitligheten är enligt Lim et al. (2017) en viktig faktor att ta hänsyn till som syftar 

till influencerns ärlighet, trovärdighet och integritet. Detta eftersom att tillförlitligheten 

påverkar konsumentens attityd till influencern och till meddelandet (Lim et al., 2017). 

Detta styrks även av Erdogan (1999) som menar att källans trovärdighet är avgörande om 

en konsument kommer bli övertygad av ett meddelande. 
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Influencers är oftast inriktade på ett specifikt område som exempelvis kläder, resor eller 

mat (Alp & Oguducu, 2016). När företagen väljer influencer är det av stor vikt att ta 

hänsyn till begreppet expertis, det vill säga att de väljer en influencer som anses trovärdig 

och som är expert inom ett visst område (Wilbert, 2017). Om exempelvis en restaurang 

ska marknadsföra sig via en influencer är det således viktigt att influencern associeras 

med mat/restauranger för att anses som trovärdig och som en expert inom området.  

 

Lim et al. (2017) styrker att matchningen mellan produkten och influencern är vital för 

att uppnå bra resultat. En bra matchning mellan produkt och influencer ökar associeringen 

vilket i sin tur ökar konsumenternas attityd mot en viss produkt (Lim et al., 2017). Även 

andra författare lägger stor vikt vid produktmatchning och menar att en perfekt matchning 

leder till en mer effektiv marknadsföring och på så sätt ökar konsumentens köpintentioner 

(Seiler & Kucza, 2017). Till och Busler (1998) menar även dem att expertis är viktigt 

men påstår att den fysiska attraktionen hos en källa är det som avgör dess påverkan på 

konsumenters attityder. 

 

Vidare har tidigare studier visat att en källa med hög grad av expertis jämförelsevis mot 

en källa med låg grad av expertis leder till positivare attityder till källan och därav även 

till positivare attityder gentemot annonsen (Homer & Kahle, 1990; Wilbert, 2017). En 

influencer med hög grad av expertis anses vara trovärdig och ha kunskap inom ett område. 

Motsatsvis anses en influencer med låg grad av expertis ej vara trovärdig och ha en låg 

kunskap inom ett område (Wilbert, 2017). 

 

H1: Influencer marketing med en hög grad av expertis påverkar konsumenternas attityder 

positivt.   

H2: Influencer marketing med en låg grad av expertis påverkar konsumenters attityder 

negativt 

 

2.3 Tvåstegshypotesen 

Tvåstegshypotesen är en teori som förklarar hur de olika marknadsföringsstrategierna 

reklam direkt från företagskonton och influencer marketing skiljer sig från varandra 

(Katz, 1957; Bostian, 1970; Weimann, 1982). Denna teori handlar enligt Katz (1957) om 

hur det går att använda word-of-mouth och electronic word-of-mouth i praktiken. Vidare 

förklarar samma författare att tvåstegshypotesen handlar om en process där det som kan 
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kallas massmedia först går igenom en opinionsledare innan det når ut till den 

konsumentkrets som de kan påverka.   

 

Denna teori hade stor verkningsgrad när den slog igenom och Katz (1957) menade på att 

tron om att massmedia skulle vara det starkaste marknadsföringsvapnet avtog då 

marknadsförare insåg att konsumenter lyssnade mer på andra människor än på 

massmedier. Tvåstegshypotesen visar att interpersonell kommunikation (likt influencer 

marketing) påverkar konsumenternas attityder mer än massmedia (Kirby & Marsden, 

2006). Att personer påverkas mycket av andra människor är därför vad influencer 

marketing, med hjälp av eWOM handlar om. Detta gör att företagen får ett nytt 

förhållningssätt till kommunikationsstrategier. Det handlar inte längre om att endast 

använda sig av massmedier direkt ut mot konsumenter utan att använda sig av en tredje 

part (Katz, 1957).  

 

Marknadsföringsstrategierna influencer marketing och reklam direkt från företagskonton 

skiljer sig från varandra på det sätt att influencer marketing använder sig av en 

tvåstegshypotes, medan reklam från företagskonton liknar den traditionella 

marknadsföringen i form av massmedia. Att definiera reklam från företagskonton på 

sociala medier som massmedia är dock inte helt korrekt då massmedia definieras som en 

envägskommunikation medan sociala medier bygger på tvåvägskommunikationer 

(McQuail 1994, Kim & Ko, 2012).  

 

Nationalencyklopedin (2018) förklarar problematiken när det kommer till att benämna 

sociala medier som massmedia då den medieteknologiska utvecklingen har medfört att 

linjen mellan vad som är och inte är massmedia har blivit svårare att dra. Vidare hävdar 

de ändock att det går att förklara Internet som ett massmedium men att det även är en 

digital informationskanal (Nationalencyklopedin, 2018).  

 

På grund av ovanstående teori och på grund av att företag genom reklam direkt från 

företagskonton inte får samma interpersonella kommunikation som reklam genom en 

tredje part, så skiljer sig marknadsföringsstrategierna från varandra. Detta då influencer 

marketing använder sig av en tvåstegshypotes medan reklam direkt från företagskonton 

inte gör det (Kirby & Marsden, 2006). Detta demonstreras i modellen nedan: 
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Figur 1- Influencer marketing (egen) Figur 2- Reklam direkt från företagskonton (egen) 

 

H3: Reklam indirekt via influencer marketing påverkar konsumenters attityder positivt. 

H4: Reklam direkt från företagskonton påverkar konsumenters attityder negativt.  

 

2.4 Message sidedness  

Message sidedness är en teori som kan beskriva en skillnad mellan 

marknadsföringsstrategierna influencer marketing och reklam direkt från företagskonton 

(Allen et al., 1990; Hastak & Park, 1990; Winter & Krämer, 2012). Message sidedness 

handlar vidare om hur meddelanden presenteras i texter och delas i sin tur upp i ensidiga 

och tvåsidiga meddelanden (Allen et al., 1990; Hastak & Park, 1990; Winter & Krämer, 

2012). 

 

Företag som använder sig av marknadsföringsstrategin reklam direkt från företagskonton 

använder sig enligt Braatz (2017) likt den traditionella marknadsföringen enbart av 

ensidiga meddelanden. Ensidiga meddelanden handlar om att man försöker påverka 

konsumenternas attityder genom att endast använda sig av positiv information i 

övertygande meddelanden. De starka och övertygande känslorna menar Berger och 

Milkman (2009) leder till större engagemang och en större spridning. Ensidiga 

meddelanden tar, likt massmedia, inte hänsyn till negativ information och negativ 

eWOM. 

  

Det andra tillvägagångssättet för message sidedness är tvåsidiga meddelanden och det är 

mer förekommande inom influencer marketing där företagen använder sig av en tredje 

part. Tvåsidiga meddelanden tar till skillnad från ensidiga meddelanden både hänsyn till 

positiv och negativ information (Priester et al., 2007). Detta använder sig influencers av 
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i syfte att som tredje part stärka sitt förtroende hos konsumenterna (Braatz, 2017). 

Tidigare forskning menar motsatsvis att det kan gynna företaget att ta upp sådan 

information som främjar negativa egenskaper hos en viss produkt eller tjänst (Priester et 

al., 2007; Rucker, Petty & Briñol, 2008; Kamins & Marks 1987). Denna forskning menar 

på att tvåsidiga meddelanden med negativ och positiv information skapar högre 

trovärdighet hos varan eller tjänsten (Priester et al., 2007; Rucker et al., 2008; Kamins & 

Marks 1987). 

  

Priester et al. (2007) menar att tvåsidiga meddelanden till skillnad från ensidiga 

meddelanden minskar osäkerheten hos konsumenterna, detta eftersom konsumenterna 

kan få för sig att de finns negativ information som de inte vet om. Bohner, Einwiller, Erb 

och Siebler (2003) menar att den ogynnsamma informationen borde dyka upp tidigt i 

texten för att ge konsumenterna någonting som ökar motivationen till att fortsätta läsa 

meddelandet. Med en tidig placering av ogynnsam information så upplevs avsändaren 

(marknadsföraren) som mer ärlig, vilket vidare leder till ökad upplevd trovärdighet av 

efterföljande anspråk (Bohner et al., 2003).  

  

Message sidedness skiljer marknadsföringsstrategierna influencer marketing och reklam 

direkt från företagskonton på så sätt att influencers hellre använder sig av tvåsidiga 

meddelanden för att skapa ett förtroende hos sina följare medan marknadsföringsstrategin 

i form av reklam direkt från företagskonton enbart använder sig av ensidiga meddelanden 

för att övertyga sina konsumenter. Vidare hävdar dock Strömbäck (2014) att det är i 

företagens intressen att manipulera eWOM och styra den information som en influencer 

lägger ut för sin egna vinning och på så sätt försöker få influencers att lägga upp ensidiga 

meddelanden. 

 

H5: Influencer marketing med tvåsidiga meddelanden påverkar konsumenters attityder 

positivt. 

H6: Influencer marketing med ensidiga meddelanden påverkar konsumenters attityder 

positivt. 

 

2.5 Konsumenternas attityder på social media marketing 

Attityder kan beskrivas som en persons uppfattning, utvärdering, handlingstendenser och 

känsla mot ett objekt eller en idé (Akar & Topcu, 2011). Desto bättre attityd en konsument 
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har mot ett varumärke eller produkt desto större är chansen att konsumenten väljer att 

använda den. Det finns flera faktorer som innefattar en konsuments attityd, två av dessa 

menar Lafferty och Goldsmith (1999) är källans och meddelandets trovärdighet. Vidare 

menar Shuqair, Cragg, Zaidan och Mitchell (2016) samt Mackenzi och Lutz (1989) att 

även köpintentioner och attityd mot annons är två faktorer som utgör konsumenternas 

attityder.   

 

2.5.1 Attityd mot annons 

Meddelanden från konsumenter eller en annons från ett företag via sociala medier kan 

spridas till miljontals människor världen över (Berthon et al., 2012). Det gör att 

konsumenters attityd mot en annons är en av de viktigaste variablerna som avgör huruvida 

en annons blir effektiv eller inte. Vidare menar Speck och Elliott (1997) att en positiv 

attityd till en annons handlar om att de är informativa eller intressanta. En bidragande 

faktor till hur konsumenter upplever en annons är dess trovärdighet gentemot det sociala 

mediet. Studier visar att om en konsument inte har förtroende för ett socialt medium så 

kommer konsumenten att ha en sämre attityd gentemot annonsen (Boateng & Okoe, 2015; 

Kaplan & Haeinlein, 2010). 

 

2.5.2 Källans trovärdighet 

Konsumenter utsätts ständigt för information på sociala medier där det florerar både sann 

och falsk information. Källans trovärdighet kan ha en direkt eller indirekt effekt på 

konsumenters köpintentioner (Pornpitakpan, 2004). På så sätt blir trovärdigheten ett 

centralt begrepp i marknadsföring via sociala medier och är avgörande för hur effektiv 

marknadsföringen kommer bli (Sharif, Ahmad & Ahmad, 2016). 

 

Enligt Gotlieb och Sarel (1991) består källans trovärdighet av två komponenter, 

trovärdighet och uppfattad expertis. Wilbert (2017) förklarar trovärdighet som ärlighet 

och tillförlitlighet, och expertis förklaras som kunskap samt kvalifikation. Vidare menar 

Erdogan (1999) att expertis syftar till i vilken mån influencern är en giltig källa till 

påståenden, sett till influencerns kunskap och erfarenheter. Det betyder nödvändigtvis 

inte att influencern i fråga måste vara expert på området utan det handlar om hur följarna 

uppfattar influencern. Korotina och Jargalsaikhan (2016) menar att dessa delar är en 

avgörande del för hur konsumenter uppfattar influencern. Detta styrks även av Lim et al. 
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(2017) som menar att om en källa är trovärdig och anses vara expert på sitt område, får 

det en positiv påverkan på konsumentens attityder och köpintentioner. Källans 

trovärdighet gäller inte bara influencers utan även företagets trovärdighet är av stor vikt. 

Lafferty och Goldsmith (1999) menar att företagets trovärdighet likt en influencers 

trovärdighet påverkar konsumenternas attityder på liknande sätt, det vill säga att om 

företagets trovärdighet är högt så påverkas konsumenternas attityder till annonsen 

positivt.  

 

En aspekt som kan skada influencerns trovärdighet är att influencern i fråga får ersättning 

från företaget för att sponsra produkten (Wei & Lu, 2013). Däremot menar Djafarova et 

al. (2017) samt Lu et al. (2014) i sina studier att när en konsument vet att influencern 

bakom inlägget får ersättning påverkas ej deras förtroende eller attityder mot varken 

influencern eller företaget bakom det. Trots att det finns aspekter som kan sänka 

förtroendet till influencers och företag så menar Shuqair et al., (2016) att förtroendet av 

influencers ändå är högre än om annonsen skulle ske direkt från företaget själv. 

 

2.5.3 Meddelandets trovärdighet 

Trovärdigheten av ett meddelande handlar om hur tillförlitlig innehållet och påståendet 

uppfattas av konsumenten. Hur konsumenten uppfattar trovärdigheten i påståendet menar 

Ewers (2017) är en viktig del att ta hänsyn till då det kan påverka annonsens effektivitet. 

Även Sharif et al. (2016) fann i deras studie att meddelandets trovärdighet har en stor 

påverkan på konsumenters köpintentioner. Meddelandet och dess innehåll som kan bestå 

av text, bild och ljud är en viktig del inom social media marketing, både när det kommer 

till reklam direkt från företagskonton och influencer marketing. Dessa tre faktorer 

påverkar konsumenter på olika sätt (Berthon et al., 2012). Lee, Hosanagar och Nair (2014) 

menar att texten i inlägget har en stor betydelse eftersom deras studie visade att när 

produktinformation finns i meddelandet påverkas konsumentens engagemang negativt. 

 

Bilder är något de flesta sociala medier använder, som exempelvis Instagram och de har 

en stor påverkan på konsumentens engagemang och attityd till inlägget (Erkan & Evans, 

2016). Jaakonmäki, Müller och vom Brocke (2017) menar att inlägg med visuellt innehåll 

i form av ett ansikte på bilden har en positiv påverkan på följarens engagemang,  
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2.5.4 Köpintentioner 

Köpintentioner är ett viktigt mått vilket mäter hur villig en konsument är att köpa en 

produkt (Chi, Yeh & Tsai, 2011). Definitionen av köpintentioner nämns som en 

konsuments benägenhet att köpa en produkt eller tjänst (Vineyard, 2014). Vidare menar 

Chi et al. (2011) att köpintentionerna kan påverkas av konsumentens tidigare 

erfarenheter, preferenser och miljö.  

 

2.6 Konceptuell forskningsmodell 

Baserat på den teoretiska referensramen så kan vi presentera vår konceptuella 

forskningsmodell.   

Figur 3- Konceptuell forskningsmodell (egen) 

 

Figuren visar att social media marketing på Instagram antingen kan ske genom reklam 

direkt från företagskonton eller via influencer marketing. Influencer marketing delas i vår 

studie sedan upp i hög och låg grad av expertis där vi testar hypotes 1 och hypotes 2. 

Vidare förklarar figuren att vi testar hypotes 3 och 4 som undersöker teorin kring 

tvåstegshypotesen, det vill säga effekten av reklamen när den går direkt från 

företagskonton ut mot konsument eller via en tredje part. Sedan studerar vi hur message 

sidedness genom ensidiga och tvåsidiga meddelanden utifrån 

marknadsföringsstrategierna reklam direkt från företagskonton och influencer marketing 

påverkar attityd mot annons, källans trovärdighet, meddelandets trovärdighet och 

köpintentioner som tillsammans mäter konsumenternas attityder. 

Marknadsföringsstrategin reklam direkt från företagskonton testas endast via ensidiga 

meddelanden medan influencer marketing, både i form av hög och låg grad av expertis, 

testas via både ensidiga och tvåsidiga meddelanden. Detta demonstreras i figuren genom 

hypotes 5 och 6.  
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3. Metod 

I detta avsnitt så kommer vi att presentera uppsatsens metodval och förklara hur vi 

reflekterar kring studiens utförande och dess forskningsdesign. Här redogör vi vår 

vetenskapliga grundsyn, våra forskningsansatser samt hur vi gått tillväga för att erhålla 

vår empiriska datainsamling. I slutet av kapitlet diskuterar vi även studiens brister och 

metodkritik. 

 

3.1 Forskningsdesign 

Till vår studies forskningsdesign har vi valt att använda en kvantitativ forskningsmetod i 

form av enkätfrågor. Bryman och Bell (2013) menar att det finns fem typer av 

forskningsdesigner; experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, 

fallstudiedesign och komparativ design. I vår studie har vi valt att använda en 

tvärsnittsdesign vilket enligt Bryman och Bell (2013) är vanligt förekommande inom 

företagsekonomisk forskning. En undersökningsmetod som omfattar tvärsnittsdesign är 

surveyundersökningar vilken denna studie har tillämpat. Vidare förklarar Bryman och 

Bell (2013) begreppet surveyundersökningar som när data samlas in via enkäter och där 

syftet är att få fram kvantitativa eller kvantifierbara data med minst två variabler.  

 

När det kommer till studiens vetenskapsteoretiska forskningsdesign menar Bryman och 

Bell (2013) samt Sohlberg och Sohlberg (2013) att kvantitativ forskning har sina rötter i 

den positivistiska forskningstraditionen. Till skillnad från socialkonstruktivism som 

försöker skapa och förstå kunskap genom individens egna rationella tänkande, så innebär 

detta att forskningen är objektiv och letar efter yttre sanningar (Sohlberg & Sohlberg, 

2013). Detta gör positivisterna genom att försöka förklara forskningen genom ett 

empiristiskt tillvägagångssätt. En annan faktor som Sohlberg och Sohlberg (2013) hävdar 

är vanligt förekommande i denna forskningstradition är användandet av en deduktiv 

forskningsansats. Likt vår studies utformning så innebär detta att forskningen testar 

teorier, detta sker ofta genom användandet av hypoteser (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

 

3.2 Val av metod 

Enligt Holme och Solvang (1997) kan en metod ses som ett redskap för att nå fram till ny 

kunskap. Det finns två olika typer av angreppssätt att använda sig av vid empiriska studier 

vilka är kvalitativa metoder och kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder är inriktade på 

att skapa en djupare förståelse av ett problem där fokus ligger på orden snarare än den 
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numerisk datan. Insamlingen av den empiriska datan sker oftast via intervjuer eller 

observationer (Holme & Solvang, 1997; Bryman & Bell, 2013). Till skillnad från den 

kvalitativa metoden är kvantitativ metod strukturerad och lägger fokus på nummer vid 

insamling av data som sedan systematiskt kan jämföras och analyseras (Bryman & Bell, 

2013). 

 

Eftersom denna studie ska undersöka hur konsumenter påverkas av olika 

marknadsföringsstrategier på Instagram så anser vi att den kvantitativa metoden är bäst 

lämpad för studiens syfte. Detta eftersom den insamlade numeriska datan kan jämföras 

och ge konkreta indikationer på hur konsumenter uppfattar de olika annonserna. Bryman 

och Bell (2013) beskriver att en viktig del inom den kvantitativa metoden är reliabiliteten, 

replikerbarheten och validiteten och med detta menas att studien är tillförlitlig, går att 

replikera och att dess slutsats och undersökning hänger ihop. En annan aspekt som 

utmärker kvantitativ metod är att frågorna vid en enkät är slutna, detta gör det viktigt att 

testa frågorna innan via en pilotstudie så avvikelser och respondenternas egna tolkningar 

minimeras (Holme & Solvang, 1997). 

 

3.3 Population och urval 

3.3.1 Population 

Populationen beskrivs enligt Holme och Solvang (1997) som summan av alla invånare 

eller enheter inom ett område. Att undersöka en hel population är både dyrt och 

tidskrävande vid en kvantitativ undersökning vilket gör att urvalet av respondenterna är 

av stor vikt (Trost, 2012; Holme & Solvang, 1997; Bryman & Bell, 2013). Vidare menar 

Eriksson och Widerheim-Paul (2014) att mindre undersökningar kan ge en rättvis bild om 

respondenternas andelar är representativ för studien. I vårt fall så var andelen 

respondenter 44,5% män respektive 55,5% kvinnor, vilket ungefär motsvarar den svenska 

populationen där 49,8% är män och 50,2% är kvinnor (Statistikdatabasen, 2017). 

 

3.3.2 Urval  

Urvalet kan betraktas som en del av populationen (Trost, 2012). Vidare förklarar Bryman 

och Bell (2013) att ett urval kan ske på två olika sätt. Antingen genom ett 

sannolikhetsurval vilket syftar på att urvalet gjorts slumpmässigt eller via ett icke-

sannolikhetsurval som innebär att det används en specifik teknik. Denna studie har utförts 
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med ett slumpmässigt urval då vi använt oss av enkäter som publicerats i grupper på det 

sociala mediet Facebook, det har även skickats genom meddelanden till vänner. Valet av 

att att publicera enkäten på Facebook var att det på ett effektivt sätt kan nå ut till många 

potentiella respondenter. Detta urval kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval, då våra 

respondenter var de personer som var lättast att få tag på. Urvalet av denna studie är de 

individer som använder sociala mediet Instagram och som känner till vår studies valda 

influencers (Samir Badran och Gordon Ramsay) de resterande respondenterna har 

exkluderats från resultaten. Vi har även valt att exkludera respondenter under 18 år från 

undersökningen då det enligt Trost (2012) anses oetiskt att tillfråga dessa individer utan 

samtycke från vårdnadshavare. Att fråga dessa vårdnadshavare hade varit tidskrävande 

och uteslöts därefter (Trost, 2012). 

 

3.4 Datainsamling 

För att samla in data till vår studie använde vi oss av en enkätundersökning på nätet med 

hjälp av enkätverktyget Google Forms. Valet hamnade på Google Forms för att det var 

ett verktyg som var lätt att förstå med många flexibla och användbara funktioner för vår 

studie. Dessa funktioner var att vi enkelt kunde lägga in våra bilder till enkätfrågorna, 

vilket enligt Trost (2012) är någonting som är positivt med webbenkäter till skillnad från 

pappersenkäter. En annan positiv funktion med att använda webbenkäter är att svaren ej 

behöver registreras separat vilket sparar tid (Trost, 2012).  

 

Enkätfrågorna spreds mest via den digitala plattformen Facebook och resterande svar 

samlades in via word-of-mouth, där vi gick fram och frågade personer om de kunde svara 

på enkäten. Dessa frågor hade slutna svarsalternativ eftersom de är lättare att besvara än 

öppna frågor, detta ledde till att enkätundersökningen genererade fler svar (Eliasson, 

2013). Bryman och Bell (2013) förklarar fler positiva aspekter med användningen av 

slutna frågor och menar att bearbetningen blir lättare samtidigt som det ökar 

jämförbarheten i svaren. Valet av slutna frågor gjordes främst för att skapa svar som med 

säkerhet är användbara för vår studie (Eliasson, 2013). 

 

3.5 Forskningsetik 

När det kommer till studiens etiska principer så beskriver Bryman och Bell (2013) fem 

etiska regler. Det första informationskravet vi uppfyller är det som handlar om att vi som 

forskare ska informera respondenterna om undersökningens syfte. Redan i början av 
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enkäten beskrevs det att enkätundersökningen strävar efter att ta reda på hur influencers 

och företagsannonser på Instagram påverkar konsumenters attityder.  

 

Nästa princip som vi tog i början av enkäten och som Bryman och Bell (2013) förklarar 

är samtyckeskravet. Detta handlar om att respondenterna ska veta att deras deltagande är 

frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande när de vill. Det tredje kravet som vi 

uppfyllde i början av enkäten är konfidentialitets- och anonymitetskravet. Denna etiska 

princip handlar om att respondenterna kan säkerställa att vi inte kommer att ge ut deras 

information och att vi kan förvara de på ett sådant sätt att inte obehöriga kan komma åt 

dem. I detta fall har deras information samlats på Google Forms i ett svarsformulär som 

endast vi har tillgång till. 

 

Till denna princip så tar vi även upp det nästa krav som ställs som är nyttjandekravet som 

handlar om att respondenternas uppgifter endast kommer att användas till forskningen. 

Det femte och sjätte kravet som ställs är att man inte ska använda sig av vilseledande 

information och att deltagarna inte ska ta skada av undersökningen. Även här uppfyllde 

vi kraven för de etiska principerna (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.6 Pilotundersökning 

En pilotundersökning är enligt Eliasson (2013) en provundersökning där forskare låter ett 

fåtal potentiella respondenter svara på frågorna i frågeformuläret. I detta fall så testades 

pilotundersökningen på sju personer som bestod av sex stycken studenter på högskolan i 

Gävle samt en lärare på samma högskola. Pilotundersökningen gjorde att vi identifierade 

otydligheter i frågorna som vi inte själva reflekterat över, samtidigt bidrog den till att 

frågeformuläret ändrades i både storlek och kvalité till det som sedan blev vår 

huvudstudie.  

 

Till att börja med kortades frågeformuläret ner väldigt mycket från pilotstudien då det 

visade sig att respondenterna inte orkade svara på samtliga frågor noggrant vilket sänkte 

kvalitén på studien. Enligt Bryman och Bell (2013) ska enkäterna vara korta eftersom det 

minskar risken för enkättrötthet hos respondenterna. Trost (2012) instämmer med att 

webbenkäter inte bör vara långa då respondenterna inte har en uppfattning om hur lång 

tid det kommer att ta att göra enkäten, vilket sänker motivationen till att slutföra 

undersökningen. Vi märkte även att vissa frågor efterfrågade svar som var väldigt lika 
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varandra och på grund av detta så valde vi att sänka antalet frågor. Till följd av 

respondenternas otillfredsställande uppfattning av enkätlängden så valde vi även att lägga 

till titelrubriker på frågorna (t.ex. 1/5, 2/5, osv.) så att respondenterna skulle få en bättre 

uppfattning om hur många frågor det var kvar. 

 

3.7 Enkätens utformning 

För att motivera respondenterna att svara på enkäten till denna studie så erbjöds en 

utlottning av ett presentkort av ett värde på 500 kronor på Willys. Detta val stärks genom 

Bryman och Bell (2013) som menar att erbjudanden om ersättning för att svara på enkäter 

tenderar att ge högre svarsprocent. Det finns däremot nackdelar med att ge ut belöningar 

för att delta i undersökningen. Trost (2012) förklarar att en av dessa är att kvalitén kan 

brista då en del respondenter endast svarar för belöningen och inte lägger någon vikt i 

själva enkäten. Trots de fördelar och nackdelar som belöningar eller ersättningar 

innefattar valde vi ändock att använda det då antalet svar prioriterades.  

 

Enkäten delades upp i 2 delar, Del 1 handlade om frågor som berörde respondenternas 

demografi, restaurangbeteenden och förkunskaper medan Del 2 handlade om 

respondenternas attityder i förhållande till vårt teoretiska ramverk. Enligt Holme och 

Solvang (1997) så är utformningen av enkätens frågor och dess svarsalternativ av stor 

vikt och kan påverka svaren. Därav är det viktigt att enkäten är strukturerad och att den 

stämmer överens med dess teoretiska utgångspunkter.  

 

Till Del 2 som omfattar enkätens huvudstudie, så skapade vi fem olika scenarier för de 

olika teorier som vi ville undersöka. Vid fyra scenarier använde vi oss av influencers 

(influencer marketing) och vid ett scenario använde vi oss av en fiktiv restaurang (reklam 

direkt från företagskonto). Detta för att sedan kunna ställa dem mot varandra och besvara 

studiens syfte. De fem scenarierna skapades genom fem manipulerade Instagrambilder 

(se kapitel 3.7.1). Samtliga bilder för studien var inte upphovsrättsskyddade och kunde 

därför användas i enkätundersökningen. Bilderna valdes ut från Googles sökmotor där vi 

tog neutrala bildexempel som inte skulle påverka svaren för mycket.  Av denna anledning 

valdes två restauranger med enkla miljöer. Dessa två restauranger var båda inom ramen 

för studiens avgränsningar.  
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Våra val av influencers föll på en person som är känd inom restaurangbranschen och en 

som inte är känt förknippad med restauranger. Samtliga bilder som “lades ut” av en 

influencer innehöll ordet “#sponsored” i bildtexten för att det skulle framgå att det var ett 

sponsrat inlägg. Vidare kollade vi på influencernas tidigare bilder för att få en bättre bild 

om hur de beter sig på Instagram, det vill säga vad de använder för språk etc. Detta för 

att vi skulle kunna efterlikna dem så att studien skulle bli så preciserad som möjligt. För 

skapandet av våra olika inlägg, eller scenarier, så använde vi oss utav Instagrams app och 

datorprogrammet Paint. 

 

Svarsalternativen i enkäten utformades sedan med en sjugradig likertskala. Trost (2012) 

förklarar likertskala som ett antal påståendesatser som handlar om likartade företeelser 

och används oftast som en fem eller sjugradig skala. Likertskalan utgår från en neutral 

mittpunkt och bipolära ändpunkter (Nadler, Weston & Voyles, 2015). Valet av att 

använda oss av en sjugradig likertskala istället för till exempel en tregradig eller 

femgradig är för att ökandet av antalet skalor minskar respondenternas användning av 

mittpunkten, eller ett neutralt svar (Matell & Jacoby, 1971). Genom att öka skalorna och 

minska respondenternas val av neutrala svar på mittpunkten så ökas tydligheten och 

säkerheten i svaren.  

 

3.7.1 Scenariernas utformning 

För att besvara studiens ställda hypoteser och studiens syften har vi utformat fem 

strategiskt olika scenarier vilka syftar på de olika Instagram-inlägg som presenterades i 

enkäten. Samtliga scenarier utformades för att se hur stor påverkan de olika scenarierna 

har på respondenternas attityder. Nedan förklaras samtliga scenarier och vilka teorier de 

representerar.  
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Figur 4- Scenario 1 (egen) 

 

Scenario 1 representerar en tvåstegshypotes i form av influencer marketing med hög grad 

av expertis och ett tvåsidigt meddelande (positiv och negativ information).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5- Scenario 2 (egen) 

 

Scenario 2 representerar en tvåstegshypotes i form av influencer marketing med låg grad 

av expertis och ett ensidigt meddelande (positiv information). 
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Figur 6- Scenario 3 (egen) 

 

Scenario 3 representerar en tvåstegshypotes i form av influencer marketing med hög grad 

av expertis och ett ensidigt meddelande (positiv information). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7- Scenario 4 (egen) 

 

Scenario 4 representerar en tvåstegshypotes i form av influencer marketing, låg grad av 

expertis och ett tvåsidigt meddelande (positiv och negativ information).  
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Figur 8- Scenario 5 (egen) 

 

Scenario 5 representerar en icke-tvåstegshypotes i form av reklam direkt från 

företagskonton och ett ensidigt meddelande (positiv information).  

  

För att underlätta läsningen och tolkningen av de de kommande tabellerna i resultatdelen 

så kommer vi att färgkoda scenarierna följande;  

 

Scenario 1 

Influencer marketing, hög grad av expertis, tvåsidiga meddelanden 

Scenario 2 

Influencer marketing, låg grad av expertis, ensidiga meddelanden 

Scenario 3 

Influencer marketing, hög grad av expertis, ensidiga meddelanden 

Scenario 4 

Influencer marketing, låg grad av expertis, tvåsidiga meddelanden 

Scenario 5 

Reklam direkt från företagskonton, ensidiga meddelanden 

Tabell 1- Scenarierna (egen) 
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3.8 Operationalisering 

I vår studie så använde vi oss av sammanlagt 32 stycken frågor. De inledande 6 frågorna 

till Del 1 i enkätstudien bestod av frågor som berörde demografi och respondenternas 

förkunskaper samt en fråga för att kunna besvara frågeställningen om det finns skillnader 

mellan de som äter ute ofta respektive sällan. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) så går det att använda sig av demografiska frågor som 

exempelvis “Är du man eller kvinna?” samt “Hur gammal är du?” för att hitta svar vilka 

kan besvara frågeställningar som berör dessa demografiska skillnader. I vår studie så 

undrade vi om det fanns demografiska skillnader mellan kön och ålder när det kommer 

till konsumenters attityder mot reklam på Instagram. Vi ställer därför dessa frågor i början 

av vår studie. En till sak vi ville undersöka i vår studie är ifall det finns attitydskillnader 

mellan folk som äter ute oftare än andra och ställde på grund av samma resonemang, 

frågan “Hur ofta äter du på restaurang?”. För att vår studie skulle bli så preciserad som 

möjligt så ställde vi även frågan om våra respondenter använder sig av Instagram eller 

inte, samt om de känner till vår studies val av influencers (Samir Badran och Gordon 

Ramsay). Detta på grund av att om de inte använder sig utav Instagram, eller vet 

någonting om våra influencers, så kan de inte besvara frågorna med samma förkunskap 

och därav inte bidra till att uppfylla studiens syfte. Genom detta resonemang exkluderades 

dessa respondenter från undersökningen. 

 

Resterande 26 frågor tillhörde Del 2 och var upprepande frågor som ställdes till våra olika 

scenarier. Dessa frågor lade vi ner mycket tid på att utforma då de valdes genom befintlig 

och relevant teori och eftersom att det är de frågor som sedan skulle visa hur våra olika 

teoriprövningar påverkade konsumenternas attityder. Frågan gällande konsumenternas 

uppfattning av influencerns grad av expertis ställdes dock endast en gång och var 

inbakade i enkätstudiens första och andra scenario för att säkerställa att respondenterna 

likt oss särade på våra influencers grad av expertis när det kommer till 

restaurangbranschen. 
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Del 1 – Denna del var ämnad för att kunna svara på våra frågeställningar. 

Fråga Område Författare Teori Operationalisering 

1-2 Demografiska 

variabler 

Bryman & Bell (2013) 
 

1. Vilket kön definierar du dig som? 

2. Hur gammal är du? 

3 Respondenternas 

förkunskaper 

Bryman & Bell (2013) 
 

3. Använder du Instagram? 

 

4 Eget intresse 
  

4. Hur ofta äter du på restaurang? 

5-6 Respondenternas 

förkunskaper 

Bryman & Bell (2013) 
 

5. Vet du vem Samir Badran är? 

6. Vet du vem Gordon Ramsay är 

Del 2 – Dessa frågor ställdes fem gånger om i samband med våra fem scenarier och dess olika teorier. 

Fråga Område Författare *Teori Operationalisering 

1.1-

1.2 

Attityd mot annons Braatz (2017), Speck 

och Elliott (1997)  

1,2,3 1.1 Detta inlägg är informativt 

1.2 Detta inlägg är intressant 

2.1-

2.2 

Källans trovärdighet Wilbert (2017), Lim et 

al. (2017), Gotlieb och 

Sarel, (1991) 

1,2,3 **2.1 Denna person är expert inom 

ämnet 

 2.2 Jag upplever det som att 

personen är ärlig och inte gör falska 

påståenden mot mig 

3.1 Meddelandets 

trovärdighet 

Ewers (2017) 1,2,3 3.1 Jag tycker att bildtexten är 

trovärdig 

4.1-

4.2 

Köpintention Vineyard (2014), 

Chi et al., (2011). 

1,2,3 4.1 Jag skulle kunna tänka mig att 

äta här 

 4.2 Jag skulle kunna tänka mig att 

betala lite mer än jag vanligtvis gör 

för att äta här 

*Teori – (1) Val av influencer (2) Tvåstegshypotesen (3) Message sidedness 

**2.1 – Denna fråga ställdes enbart till scenario 1 & 2 för att ta reda på hur 

respondenterna uppfattade Samir och Gordons expertis. 

Tabell 2- Operationalisering (egen) 
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3.9 Kvalitetskriterier 

Två av de viktigaste kriterierna som rör kvantitativ forskning inom företagsekonomi är 

reliabilitet och validitet (Bryman & Bell, 2013). Reliabiliteten kan förklaras som studiens 

tillförlitlighet, det vill säga om resultatet av undersökningen är stabil och ifall den blir 

densamma om den utförs på nytt. Bryman och Bell (2013) förklarar att avgörandet av ett 

måtts reliabilitet sker genom olika faktorer. Två av dessa faktorer är stabiliteten och 

interbedömarreliabiliteten.  

 

För att mäta stabiliteten är det vanligaste sättet att utföra ett test-retest. Detta innebär att 

en undersökning utförs på en grupp två gånger för att testa sambandet och se om resultatet 

får samma utfall. Denna studie har ej utfört ett test-retest då tidsramen inte tillät det, 

därmed kan studiens stabilitet vara undermålig (Bryman & Bell, 2013). 

 

Interbedömarreliabiliteten är en annan viktig faktor som avgör om ett mått är reliabelt, 

detta begrepp innebär att studiens tillförlitlighet är oberoende av vem som utför testet. 

Exempelvis vid subjektiva bedömningar med flertal observatörer kan överensstämmelsen 

mellan deras tolkningar vara låg vilket påverkar tillförlitligheten negativt (Bryman & 

Bell, 2013). Eftersom denna studie använde enkäter med enbart slutna frågor påverkade 

det studiens interbedömarreliabilitet positivt.  

 

Validiteten är en annan viktig aspekt i kvantitativ forskning som bedömer om studien är 

tillförlitlig eller inte. Vidare handlar validiteten om bedömning av de slutsatser som 

genererats från en undersökning hänger ihop eller inte (Bryman & Bell, 2013). Den 

teoretiska validiteten beskrivs som ett mått för ett begrepp och om det verkligen mäter 

begreppet i fråga. De mått som använts i denna studie bygger på tidigare forskning där 

likartade undersökningar utförts (Braatz, 2017; Ewers, 2017). Detta för att säkerställa att 

de mått som använts i studien är tillförlitliga, därav kan validiteten i denna studie anses 

vara relativt hög. 

 

Den externa validiteten beskrivs som om undersökningen är generaliserbar, för att uppnå 

en hög extern validitet så är representativa urval att föredra (Bryman & Bell, 2013). 

Denna studie har som nämnts ovan tillämpat sannolikhetsurval för att hinna med 

tidsramen och kan därmed inte generaliseras på hela populationen. Detta kan ha minskat 

den externa validiteten. Däremot så förklarar vi i del 3.3 Population, att andelarna av den 
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representativa respondentgruppen liknar den svenska populationen vilket medför en viss 

ökning av den externa validiteten. 

 

Replikerbarheten är ett annat kriterium som är viktigt vid bedömning av kvantitativ 

forskning. Detta begrepp beskrivs som andra forskares möjlighet att replikera den utförda 

undersökningen och dess resultat (Bryman & Bell, 2013). För att en studie ska vara möjlig 

att replikera krävs det att forskaren i detalj beskriver tillvägagångssättet. I denna studie 

har vi detaljrikt och motiverande beskrivit tillvägagångssättet och processen och därav 

anser vi att replikerbarheten är relativt hög. 

 

3.10 Analysmetod 

I vår analysmetod använde vi SPSS (Statistical Package of Social Science) som enligt 

Bryman och Bell (2013) är ett väl använt dataprogram när det kommer till att hantera och 

analysera kvantitativ data. Datan var lätt att föra in i programmet eftersom vi använde oss 

av Google Forms som gör det möjligt att föra in svaren direkt in i Excel som i sin tur kan 

föra över svaren till SPSS. Ett steg som vi dock först var tvungna att göra innan vi förde 

in datan från Excel till SPSS var att koda om svaren. Det som behövdes kodas om var 

frågorna 1-6 där frågorna bestod av antingen bokstäver eller bindestreck. 

Svarsalternativen “Man” och “Kvinna” samt “Ja” och “Nej” kodades om till 1 respektive 

0. När det kom till svarsalternativen till frågan “Hur ofta äter du på restaurang?” så 

kodades “0-1 gång per månad” om till 1, “2-3 gånger per månad” blev 2, “4-5 gånger per 

månad” blev 3 och “Över 6” blev 4. Likt denna fråga kodades även åldersspannen om till 

siffror. “18-24 år” blev 1, “25-29 år” blev 2, “30-34 år” blev 3, “35-39 år” blev 4, “40-44 

år” blev 5, “45-49 år” blev 6 och “50 eller äldre” blev 7. 

 

Vidare använde vi oss även av SPSS-funktionen “Transfom → Compute variable” och 

slog vi ihop värdena för frågorna “Detta inlägg är informativt” och “Detta inlägg är 

intressant” samt den första och andra frågan om köpintentioner och skapade två nya 

variabler i form av attityd mot annons samt köpintentioner. Detta gjorde vi på grund av 

att frågorna som slogs ihop ingick i samma kategori. 

3.10.1 Deskriptiv analys 

Den första analysmetod som vi använde var den deskriptiva analysen vilken kan användas 

på många olika sätt och ge olika typer av information. Pallant (2016) förklarar att en 
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deskriptiv analys gör sig lämplig i i undersökningar som innefattar människor för att 

besvara demografiska frågor. Därav är det användbart att samla information om antalet 

respondenter dess kön samt medelålder. Vidare förklarar Pallant (2016) att en deskriptiv 

analys används för att säkerställa att respondenterna uppfyller kraven för urvalet och ifall 

enkätfrågorna besvarades på ett korrekt sätt. Den deskriptiva analysen kan även användas 

för att få fram intressanta värden på teoriprövningar (Pallant, 2016). 

 

Till vår studie valde vi att dela upp den deskriptiva statistiken i 2 delar. I den första delen 

så presenterade vi vår deskriptiva statistik från Del 1 av vår enkät. Denna del visade 

fördelningen av respondenternas kön, ålder och antal gånger de äter på restaurang. Efter 

den deskriptiva analysen så exkluderades 8 respondenter då svaren inte uppfyllde de krav 

som ställdes i vårt urval. Vidare blev de ursprungliga 118 respondenterna 110 

respondenter. 

 

Den andra delen av den deskriptiva statistiken presenterar resultaten från Del 2 av vår 

enkät. Här kollade vi först hur respondenterna uppfattade graden av expertis på vår studies 

val av influencers. Vidare presenterade denna del medelvärdena för samtliga scenarier 

som sedan jämfördes i diskussionen. Eftersom scenarierna representerar olika 

marknadsföringsstrategier vars effektivitet och påverkan vi vill testa, ansåg vi att den 

deskriptiva analysen bidrog till att besvara studiens syften och ställda hypoteser.  

3.10.2 Korrelationsanalys 

Den andra analysmetoden vi valde att tillämpa i vår studie var en korrelationsanalys. 

SPSS gav oss möjligheten att välja att göra en korrelationsanalys som är bivariate eller 

partial. Vi har i denna studie tillämpat en bivariat korrelationsanalys i form av 

Spearman’s rho. En bivariat korrelationsanalys skapar enligt Bryman och Bell (2013) 

värden som visar hur två variabler är relaterade till varandra och hur starkt sambandet är 

utifrån ett mått som benämns korrelationskoefficient. Dessa värden visar även om 

sambanden skett av en slump eller inte.  

  

Anledningen till att vi gjorde en korrelationsanalys var för att se om det fanns ett samband 

mellan variablerna och på så sätt stärka våra hypotesers relevans. Utifrån denna 

korrelationsanalys har vi både analyserat samband och signifikans på intressanta 

korrelationer inom och mellan olika scenarier.  
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3.10.3 Klusteranalys 

Den sista analysmetod som tillämpades i denna studie var en klusteranalys. Körner och 

Wahlgren (2015) beskriver att syftet med detta analysverktyg är att samla individer eller 

variabler i kluster som liknar varandra. Vidare förklarar samma författare att själva 

metoden med klusteranalys bygger på att beräkna avstånden mellan objekt, och därefter 

föra samman de olika objekt som ligger närmast varandra.  

 

Vi valde att skapa en klusteranalys för att ta reda på om det fanns skillnader mellan olika 

respondenter beroende på deras kön, ålder och restaurangbeteenden. Således 

sammanställdes en klusteranalys för att skapa homogena kundkategorier som kan 

förbättra restaurangbranschens förståelse kring hur de bör förhålla sig till sin 

marknadsföring, vilket är en vanlig strategi för marknadsundersökningar (Körner & 

Wahlgren, 2015). Denna klusteranalys har även använts som ett komplement till den 

deskriptiva statistiken för att besvara studiens syften och ställda hypoteser.  

 

3.11 Variabelbenämningar för tabeller 

Tabellen nedan har framställts för att förtydliga hur vi har definierat variablerna för 

enkätens frågor och hur de frågorna framställs i kommande tabeller. 

 

Fråga i enkät Benämning i tabeller 

Detta inlägg är informativt 
Attityd mot annons 

Detta inlägg är intressant 

Jag upplever det som att personen är ärlig 

och inte gör falska påståenden mot mig 
Källans trovärdighet 

Jag tycker att bildtexten är trovärdig Meddelandets trovärdighet 

Jag skulle kunna tänka mig att äta här 

Köpintentioner 

Jag skulle kunna tänka mig att betala lite mer 

än jag vanligtvis gör för att äta här 

Tabell 3- Variabelbenämningar för tabeller (egen) 
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3.12 Metodkritik 

Vi har tidigare diskuterat och tagit upp viss kritik mot studien i 3.9 Kvalitetskriterier. 

Utifrån kvalitetskriterierna så presenterar vi nedan ytterligare några saker som vi i 

efterhand reflekterat över kritiskt. 

3.12.1 Kritik mot urval 

Studiens urval betraktas som ett sannolikhetsurval, eller så kallat bekvämlighetsurval, då 

våra respondenter var de personer vilka var lättast att nå samt var de som var mest 

tillgängliga vid tidpunkten för undersökningen (Holme & Solvang, 1997). Enligt Bryman 

och Bell (2013) så gör tillämpandet av ett bekvämlighetsurval det svårt att generalisera 

studien på hela populationen. Ett representativt urval av denna studie hade ökat 

generaliserbarheten vilket menas med att varje respondent representerar en del av 

populationen (Trost, 2012; Bryman & Bell 2013). Bekvämlighetsurvalet i denna studie 

valdes dock eftersom det var ett tidseffektivt sätt att nå undersökningsdeltagare och att 

svarsfrekvensen således blev hög (Bryman & Bell 2013). 

 

Detta bekvämlighetsurval gjorde att spridningen mellan respondenternas åldrar och 

restaurangbeteenden inte blev stor. Majoriteten av respondenterna var mellan åldrarna 

18-29, (103 st, 93.6%). Enligt Digitalsnack (2017) är de flitigaste användarna av sociala 

medier i åldrarna 16-35, detta kan ge en förklaring till varför majoriteten av 

respondenterna i denna studie var i de åldrarna. En annan aspekt som kan ha bidragit till 

resultatet är att enkäten lagts upp i grupper på Facebook där användarna var studenter 

från Högskolan i Gävle. Vidare visade vårt resultat inga stora skillnader mellan 

restaurangbeteendet hos respondenterna där de flesta respondenterna inte visade sig äta 

ute så ofta (2-3 gånger i månaden). En anledning till detta kan vara på grund av de låga 

åldrarna som framkom i resultaten då unga människor och framförallt studenter kan ha 

sämre ekonomiska förutsättningar (DN, 2013; SCB, 2018). 

 

Vidare gjorde detta att det inte gick att skapa en intressant klusteranalys som tog hänsyn 

till dessa aspekter. Däremot skapade vi ändock ens klusteranalys för att se hur olika typer 

av konsumentgrupper i form av deras attityder påverkas av de olika 

marknadsföringsstrategierna, utan att lägga fokus deras på ålder, kön och 

restaurangbeteenden.  
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3.12.2 Kritik mot enkätens utformning 

En faktor som hade kunnat förbättra studien är valet av våra influencers. Vi valde två 

stycken influencers som vi ansåg hade antingen en hög grad expertis eller låg grad 

expertis mot det studerade området. Det vi inte la hänsyn till med vårt val av influencers 

var andra faktorer som hade kunnat påverka resultaten. Vidare menar vi att vi ansåg att 

expertisen var det som skiljde våra influencers åt men en rättvisare studie hade även 

kunnat ta hänsyn till exempelvis hur kända våra val av influencers är. I vår studie är 

Gordon Ramsay en globalt känd person medan Samir Badran endast interagerar ut mot 

en svensk publik då han talar och skriver de mesta på svenska. 

  

En annan faktor som kan ha påverkat studiens resultat är att vi inte använt oss utav olika 

experimentgrupper (Pallant, 2016). Ett experiment hade med stor sannolikhet varit mer 

precist då frågorna i denna studie kan ha hamnat i en ordning där respondenternas svar 

blivit manipulerade av enkätens utformning. Att använda sig av två olika 

experimentgrupper för frågorna hade därefter kunnat ge mer korrekta svar (Pallant, 2016). 
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4. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi ta upp studiens resultat av den insamlade datan.  Resultaten 

presenteras genom vår deskriptiva statistik i två delar samt genom en korrelationsanalys 

och en klusteranalys. Dessa resultat kommer senare att ställas mot vårt teoretiska 

ramverk och ställda hypoteser för att besvara studiens syften. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

För att visa en övergripande bild av resultaten från enkätundersökningen tillämpades en 

deskriptiv analys. Den första delen av den deskriptiva statistiken visar resultaten för 

svaren på Del 1 av enkäten. Dessa resultat är; fördelningen av respondenternas kön, ålder 

och deras restaurangbeteenden. Den andra delen av den deskriptiva analysen visar 

resultaten för svaren på Del 2 av enkäten. Dessa resultat tar först upp respondenternas 

uppfattade expertis på vår studies val av influencer. Denna del av den deskriptiva 

statistiken visar sedan medelvärdet samt standardavvikelser för frågorna på samtliga 

scenarier. 

4.1.1 Deskriptiv statistik - Del 1 

Svarsresultaten redovisas i denna del av analysen genom frekvensen och procenten för 

respektive fråga.  

4.1.1.1 Respondenternas kön 

Respondenternas 

kön 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kvinna 61 55,5 55,5 55,5 

Man 49 44,5 44,5 100,0 

Total 110 100,0 100,0   

Tabell 4- Respondenternas kön (egen) 

 

Ur tabell 4 kan vi utläsa att antalet respondenter var 110 st, varav 61 st (55,5%) var 

kvinnor och 49 st (44,5%) var män. Detta visar att det var fler kvinnor som svarade på 

enkäten men att fördelningen mellan könen ändå är relativt jämn. 
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4.1.1.2 Respondenternas ålder 

Respondenternas 

ålder 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18-24 69 62,7 62,7 62,7 

25-29 34 30,9 30,9 93,6 

30-34 1 ,9 ,9 94,5 

35-39 4 3,6 3,6 98,2 

50 eller 

äldre 

2 1,8 1,8 100,0 

Total 110 100,0 100,0   

Tabell 5- Respondenternas ålder (egen) 

Tabellen ovan redogör åldrarna på respondenterna i undersökning. Då denna 

undersökningen inte tillät respondenterna att svara i exakta ålder utan endast 7 

svarsalternativ med olika åldersspann kan ett medelvärde ej tillämpas. Respondenterna 

åldersfördelning var enligt följande: 18-24 (69 st, 62.7%). 25-29 (34 st, 30.9%), 30-34 (1 

st, 0.9%), 35-39 (4 st, 3.6%) och 50 eller äldre (2 st, 1.8%). 

4.1.1.2 Respondenternas restaurangbeteenden 

Antal gånger 

respondenterna äter ute 

i månaden 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-1 37 33,6 33,6 33,6 

2-3 57 51,8 51,8 85,5 

4-5 14 12,7 12,7 98,2 

6 eller fler 2 1,8 1,8 100,0 

Total 110 100,0 100,0   

Tabell 6- Respondenternas restaurangbeteenden (egen) 

 

Denna Tabell (6) visar hur ofta respondenterna äter ute per månad. Av de 110 

respondenterna var fördelningen följande, 0-1 gång per månad (37 st, 33.6%), 2-3 (57 st, 

51.8%), 4-5 (14 st, 12,7%) och 6 eller fler (2 st, 1.8). 
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4.1.2 Deskriptiv statistik - Del 2 

Svarsresultaten redovisas i denna del av analysen genom medelvärdet på respondenternas 

svar samt standardavvikelserna mellan dem. Medelvärdet presenterar summan av svaren 

för varje fråga delat på antal respondenter. Vidare beskrivs standardavvikelser som ett 

mått på spridningen av de olika värdena, det vill säga hur de olika värdena avviker från 

medelvärdet (Stukat, 1993). 

4.1.2.1 respondenternas uppfattning av influencernas expertis 

Influencernas expertis Gordon Ramsay Samir Badran 

Mean 6,455 1,973 

Std. Deviation ,9543 1,0959 

Tabell 7- Respondenternas uppfattade expertis hos influencerna (egen) 

 

Syftet med att ställa frågan gällande influencerns expertis var, som vi tidigare nämnt, att 

säkerställa att respondenterna likt oss särade på våra influencers grad av expertis när det 

kommer till restaurangbranschen. Resultatet från den deskriptiva statistiken visar på att 

respondenterna anser att Gordon Ramsay har en hög grad av expertis inom ämnet då 

medelvärdet nästan är maxvärdet på den 7-gradiga likertskalan. Vidare visar statistiken 

att respondenterna uppfattar Samir Badran grad av expertis som låg inom ämnet då 

medelvärdet endast ligger runt 2 på den 7-gradiga likertskalan. Standardavvikelsen visar 

på att spridningen mellan respondenternas svar inte var så hög då värdet för 

standardavvikelsen ligger nära 1 i båda fallen. 



 

35 

 

4.1.2.2 - Deskriptiv statistik för scenario 1 

Scenario 1 Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Attityd mot annons 1 7 4,918 1,2608 

Källans 
trovärdighet 

1 7 5,573 1,5765 

Meddelandets 
trovärdighet 

1 7 5,136 1,4806 

Köpintention 1 7 4,941 1,508 

Tabell 8- Deskriptiv statistik för scenario 1 (egen) 

 

Ovan visas den deskriptiva statistiken på scenario 1 som representerar en tvåstegshypotes 

i form av influencer marketing med hög grad av expertis och ett tvåsidigt meddelande 

(positiv och negativ information).  Tabellen visar medelvärdet på respondenternas 

genomsnittliga svar på scenario 1. Ur denna tabell kan följande medelvärden utläsas, 

attityd mot annons (4.918), källans trovärdighet (5.573), meddelandets trovärdighet 

(5.136) och köpintentioner (4.941). Dessa resultat visar medelvärden över mittpunkten på 

likertskalan vilket visar att respondenterna anser att influencer marketing med hög grad 

av expertis och tvåsidiga meddelanden är trovärdiga och påverkar attityderna positivt.  

4.1.2.3 - Deskriptiv statistik för scenario 2 

Scenario 2 Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Attityd mot annons 1 7 3,341 1,3254 

Källans 
trovärdighet 

1 7 3,545 1,7275 

Meddelandets 
trovärdighet 

1 7 4,191 1,6782 

Köpintention 1 7 3,214 1,3366 

Tabell 9- Deskriptiv statistik för scenario 2 (egen) 

 

Denna tabell redovisar medelvärdet på respondenternas svar på scenario 2. Vidare 

representerar scenario 2 en tvåstegshypotes i form av influencer marketing med låg grad 

av expertis och ett ensidigt meddelande (positiv information). Ur denna tabell kan 

följande medelvärden utläsas, attityd mot annons (3.341), källans trovärdighet (3.545), 

meddelandets trovärdighet (4.191) och köpintentioner (3.214). Samtliga medelvärden 

ligger nära eller under mittpunkten på likertskalan vilket visar att respondenterna anser 

att influencer marketing med låg grad av expertis och ensidiga meddelanden har låg 

trovärdighet och påverkar attityderna negativt.  
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4.1.2.4 - Deskriptiv statistik för scenario 3 

Scenario 3 Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Attityd mot annons 2 7 5,514 1,1463 

Källans 
trovärdighet 

1 7 5,845 1,3006 

Meddelandets 
trovärdighet 

2 7 5,5 1,3255 

Köpintention 2 7 5,318 1,3642 

Tabell 10- Deskriptiv statistik för scenario 3 (egen) 

 

Denna tabell redovisar den deskriptiva statistiken för scenario 3 vilket representerar en 

tvåstegshypotes i form av influencer marketing med hög grad av expertis samt ett ensidigt 

meddelande (positiv information). Tabellen visar följande medelvärden, attityd mot 

annons (5.514), källans trovärdighet (5.845), meddelandets trovärdighet (5.500) och 

köpintentioner (5.318). Samtliga medelvärden är höga vilket visar att respondenterna 

anser att influencer marketing med hög grad av expertis och ensidiga meddelanden är 

både trovärdiga och påverkar attityderna positivt.  

4.1.2.5 - Deskriptiv statistik för scenario 4 

Scenario 4 Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Attityd mot annons 1 7 4,132 1,3162 

Källans 
trovärdighet 

1 7 4,1 1,8865 

Meddelandets 
trovärdighet 

1 7 4,445 1,7058 

Köpintention 1 7 3,2 1,2854 

Tabell 11- Deskriptiv statistik för scenario 4 (egen) 

 

Tabellen visar medelvärdet på respondenternas svar på scenario 4 vilket representerar en 

tvåstegshypotes i form av influencer marketing, låg grad av expertis samt ett tvåsidigt 

meddelande (positiv och negativ information). Ur denna tabell kan följande medelvärden 

redovisas, attityd mot annons (4.132), källans trovärdighet (4.100), meddelandets 

trovärdighet (4.445) och köpintentioner (3.200). Detta visar att respondenterna anser att 

influencer marketing med låg grad av expertis och tvåsidiga meddelanden är relativt 

trovärdiga men att deras andra attityder påverkas negativt.  
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4.1.2.6 - Deskriptiv statistik för scenario 5 

Scenario 5 Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Attityd mot annons 2 7 5,05 1,0751 

Källans 
trovärdighet 

1 7 4,782 1,4738 

Meddelandets 
trovärdighet 

1 7 4,818 1,3892 

Köpintention 1 7 4,405 1,1583 

Tabell 12- Deskriptiv statistik för scenario 5 (egen) 

Denna tabell visar medelvärdet på respondenternas svar på scenario 5 vilket representerar 

en icke-tvåstegshypotes i form av reklam direkt från företagskonton och ett ensidigt 

meddelande (positiv information). Tabellen redovisar följande medelvärden, attityd mot 

annons (5.050), källans trovärdighet (4.782), meddelandets trovärdighet (4.818) och 

köpintentioner (4.405). Samtliga medelvärden är över mittpunkten på likertskalan vilket 

visar att respondenterna anser att reklam direkt från företagskonton både uppfattas 

trovärdigt och att deras attityder påverkas positivt.  

4.1.2.7 - Sammanfattning deskriptiv statistik för scenarierna  

Samtliga tabeller ovan redovisar respondenternas svar på respektive scenario. Nedan 

rangordnar vi respektive scenario för att se vad respondenterna anser vara trovärdiga och 

vad som påverkar deras attityd mest positivt. Rangordningen förklaras först och 

presenteras slutligen i en tabell (13) för att tydliggöra den deskriptiva statistikens resultat.  

 

Ur dessa tabeller kan det utläsas att det först och främst är influencer marketing med hög 

grad expertis och ensidiga meddelanden (scenario 3) som respondenterna anser vara mest 

trovärdigt och som mest positivt påverkar deras attityder. Det som respondenterna anser 

vara näst mest trovärdigt och som påverkar deras attityder näst mest positivt är influencer 

marketing med hög grad av expertis och tvåsidiga meddelanden (scenario 1). Detta visar 

att respondenterna anser att influencer marketing med hög grad av expertis oavsett om 

det är tvåsidiga eller ensidiga har högst trovärdighet och bidrar till mest positiv attityd. 

 

Efter detta visar resultatet att en icke-tvåstegshypotes i form av reklam direkt från 

företagskonton (scenario 5) är det som påverkar respondenternas positiva attityd och 

trovärdighet mest. Vidare visar resultatet att en tvåstegshypotes i form av influencer 

marketing, låg grad av expertis samt tvåsidiga meddelanden (scenario 4) var det som 

respondenterna ansåg vara näst minst trovärdigt och det som näst minst påverkade deras 
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attityder positivt. Den marknadsföringsstrategin som respondenterna ansåg vara allra 

minst trovärdig och som hade minst positiv påverkan på deras attityder var en 

tvåstegshypotes i form av influencer marketing med låg grad av expertis och ett ensidigt 

meddelande (scenario 2). Detta visar att gällande influencer marketing med låg grad av 

expertis så föredrar respondenterna tvåsidiga meddelanden framför ensidiga 

meddelanden. 

 

1 Influencer marketing Hög grad av expertis Ensidiga meddelanden 

2 Influencer marketing Hög grad av expertis Tvåsidiga meddelanden 

3 Reklam direkt från företagskonton 
 

Ensidiga meddelanden 

4 Influencer marketing Låg grad av expertis Tvåsidiga meddelanden 

5 Influencer marketing Låg grad av expertis Ensidiga meddelanden 

Tabell 13- Rangordning av scenarier efter deskriptiv statistik (egen) 

 

4.2 Korrelationsanalys 

Korrelationsanalysen (se bilaga 1) får fram värden som visar ifall det finns korrelationer 

och signifikansen mellan svaren på olika frågor. En statistisk signifikans demonstreras i 

tabellen med två stjärnor (**) och betyder att signifikansen är 0,01, vilket i sin tur innebär 

att det är 99% chans att sambandet inte är en slump. 

  

Korrelationsanalysen visar att det finns starka samband mellan svaren inom respektive 

scenario där samtliga värden är av statistisk signifikans. Detta innebär att sambanden 

mellan attityderna som ställs inom varje scenario har stark korrelation och därför 

interagerar med varandra på ett relevant sätt. Den statistiska signifikansen visar vidare att 

det är väldigt låg risk att sambanden hade blivit annorlunda om studien utförts igen. 

  

Det finns några värden som utmärker sig på korrelationsanalysen och som indikerar på 

att studiens teoretiska ramverk tydliggjorts indirekt ut mot respondenterna via vår 

webbenkät. Dessa värden är de som inte endast visar starka samband inom respektive 

scenarier utan även med andra scenarier. Det första intressanta sambandet är således 
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sambandet mellan scenario 1 och 3, där båda scenarierna innefattar hög grad av expertis. 

Dessa värden är samtliga av statistisk signifikans och visar på starka samband (t.ex. 

0.601**, 0.526**). Det andra intressanta sambandet är det mellan scenario 2 och 4 där 

både scenarierna innefattar hög grad av expertis. Dessa värden är även här av hög 

signifikans och visar på starka samband (t.ex. 0.696**, 0.615**). Vidare är det även 

intressant att se att svaren på frågorna från reklam direkt från företagskonton inte hade 

några starka signifikanta samband med något annat scenario fastän de mätte samma 

variabler. 

 

4.3 Klusteranalys 

Tabell 14 (se nästa sida) visar en klusteranalys som är indelad i tre kluster. Värdena för 

könen representerar andelen män respektive kvinnor. Där ett värde nära 1 visar att 

majoriteten av klustren är män, medan ett värde som nära 0 visar att majoriteten av 

klustren är kvinnor. Vidare visar värdena för åldrarna klustrens medelålder där samtliga 

värden är mellan 1–2 vilket representerar ett åldersspann mellan 18–24 och 25–29. 

Tabellen visar även värdena för respondenternas restaurangbeteenden som var inom 

spannet 1–2, vilket representerar att samtliga kluster äter på restaurang mellan 0-1 gång 

samt 2-3 gånger i månaden. Resterande värden i tabellen visar klustrens medelvärde för 

samtliga frågor som ställdes inom respektive scenario, där minimumvärdet på frågorna 

kunde vara 1 och maximumvärdet kunde vara 7. Vidare visar tabell 15 indelningen av 

antal respondenter för vardera kluster. 
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Final Cluster Centers 
Cluster 

1 2 3 

Kön ,7 ,4 ,3 

Ålder 1,4 1,4 1,8 

Restaurangbeteende 1,9 1,8 1,8 

Expertis (Gordon Ramsay) 6,8 6,2 6,5 

1. Attityd mot annons 5,6 3,9 5,3 

1. Källans trovärdighet 6,4 4,7 5,8 

Meddelandets trovärdighet 5,8 3,9 5,8 

1. Köpintention 6,2 3,8 5,1 

Expertis (Samir Badran) 1,7 1,8 2,3 

2. Attityd mot annons 3,4 2,6 4,0 

2. Källans trovärdighet 2,6 2,6 5,1 

2. Meddelandets trovärdighet 3,8 3,1 5,5 

2. Köpintention 3,3 2,4 3,9 

3. Attityd mot annons 6,3 4,7 5,7 

3. Källans trovärdighet 6,7 5,1 5,9 

3. Meddelandets trovärdighet 6,5 4,4 5,8 

3. Köpintention 6,6 4,2 5,5 

4. Attityd mot annons 3,7 3,4 5,0 

4. Källans trovärdighet 3,2 2,8 5,8 

4. Meddelandets trovärdighet 3,8 3,4 5,8 

4. Köpintention 3,4 2,5 3,7 

5. Attityd mot annons 5,2 4,6 5,3 

5. Källans trovärdighet 4,9 4,6 4,9 

5. Meddelandets trovärdighet 5,0 4,6 4,9 

5. Köpintention 4,9 4,0 4,6 

Tabell 14- Klusteranalys (egen) 

Number of Cases in each Cluster 

Cluster 1 29,000 

2 38,000 

3 43,000 

Valid 110,000 

Missing 0,000 

Tabell 15- Antal respondenter i vardera kluster (egen) 
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4.3.1 Kluster 1 - “Teoretiska Theodor” 

Det första klustret innefattar 29 stycken (26,7 %) svarande respondenter där majoriteten 

är män. Detta kluster har vi döpt till “Teoretiska Theodor” då det är dem respondenterna 

som i störst utsträckning stärker de teorier och hypoteser som studien baseras på. 

Respondenterna som innefattar detta kluster visar ett medelvärde över mittpunkten på 

likertskalan i scenario 1 samt 3, som innefattar influencer marketing med hög grad av 

expertis. Vidare visar resultatet låga medelvärden på scenario 2 samt 4, som innefattar 

influencer marketing med låg grad av expertis. Gällande scenario 5 som beskriver reklam 

direkt från företagskonton så visar även detta kluster höga medelvärden.  

 

Det som resultaten visar på i detta kluster är att respondenterna anser att en influencer 

med hög grad av expertis oavsett om de är ensidiga eller tvåsidiga meddelanden är 

trovärdigare och har en positivare påverkan på attityderna än reklam direkt från 

företagskonton. Det visade även att reklam direkt från företagskonton har en större 

trovärdighet och positivare påverkan på attityder än en influencer med låg grad av expertis 

vare sig de använder ensidiga eller tvåsidiga meddelanden.  

4.3.2 Kluster 2 - “Negativa Nelly” 

Den andra kluster gruppen innefattar svar från 38 stycken (34,5%) respondenter där 

könsfördelningen var relativt jämn. Detta kluster döpte vi till “Negativa Nelly” eftersom 

svaren hade de lägsta medelvärdena inom samtliga scenarier.  

 

Likt “Teoretiska Theodor” visade svaren från detta kluster att influencer marketing med 

låg grad av expertis både avseende ensidiga och tvåsidiga meddelanden hade lägst 

trovärdighet och minst påverkan på attityder och köpintentionerna. Det som skiljde detta 

kluster från de övriga var att influencer marketing med hög grad av expertis, oavsett om 

de använde sig av ensidiga eller tvåsidiga meddelanden ansågs vara nästintill lika 

trovärdiga och påverkade deras attityder lika mycket som reklam direkt från företag.  

4.3.3 Kluster 3 - “Positiva Pia” 

Det sista klustret är det största och omfattar 43 stycken (39 %) svarande respondenter där 

majoriteten är kvinnor. Detta kluster döpte vi till “Positiva Pia” eftersom de 

respondenterna utmärker sig genom de höga medelvärden på samtliga frågor för 

scenarierna med endast 2 värden under medelpunkten för likertskalan. 
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Likt “Teoretiska Theodor” och “Negativa Nelly” visar detta kluster att influencer 

marketing med hög grad av expertis oavsett om de använder sig av ensidiga eller tvåsidiga 

meddelanden, har störst positiv påverkan på respondenternas attityder och köpintentioner. 

Vad som däremot skiljer detta kluster från de övriga klustrena är att influencer marketing 

med låg grad av expertis oavsett om de använder sig av ensidiga eller tvåsidiga 

meddelanden, uppfattas som väldigt trovärdiga. Däremot visade de att låg grad av expertis 

har en mindre positiv påverkan på konsumenters attityder och köpintentioner. Likt de 

övriga klustrena så visade även “Positiva Pia” hög trovärdighet och positiv attityd mot 

reklam direkt från företagskonton.  

4.3.4 Sammanfattning klusteranalys  

I generella drag så visar samtliga kluster att en influencer med hög grad av expertis är det 

som anses mest trovärdigt och det som påverkar attityderna mest positivt. En annan likhet 

som samtliga kluster visar är att reklam direkt från företag generellt sett anses trovärdigt 

och har en positiv påverkan på respondenternas attityder. Samtliga kluster visar även att 

influencer marketing med låg grad av expertis har en negativ påverkan på 

respondenternas köpintentioner. Den största skillnaden mellan dessa kluster var “Positiva 

Pia” som skiljde sig på det sätt att detta klusters trovärdighet mot influencer marketing 

med låg grad av expertis vare sig de använde sig av ensidiga eller tvåsidiga meddelanden, 

ansågs vara nästintill lika trovärdiga som influencer marketing med hög grad av expertis.  

  



 

43 

 

5. Diskussion 

Denna del delas in i två huvuddiskussioner. 5.1-5.3 diskuterar resultaten från vår 

deskriptiva analys och svarar på våra hypoteser medan 5.4 tar upp en diskussion kring 

våra kluster och diskuterar olika typer av konsumenters attityder mot de olika 

marknadsföringsstrategierna. I slutet av diskussionen redovisar vi ett hypotestest för att 

tydliggöra om våra ställda hypoteser avvisades eller bekräftades. 

 

5.1 Expertisens påverkan på konsumenters attityder 

Delsyftet med denna studie var att ta reda på hur influencers grad av expertis påverkar 

konsumenters attityder. De två ställda hypoteserna till detta delsyfte var hypotes 1; 

“Influencer marketing med en hög grad av expertis påverkar konsumenternas attityder 

positivt” och hypotes 2; “Influencer marketing med en låg grad av expertis påverkar 

konsumenters attityder negativt.”  

 

Scenario 1 och 3 representerar Influencer marketing med hög grad av expertis. Vidare 

beskrivs hög grad av expertis som en influencers kunskap, association till produkt och en 

giltig källa till påståendet (Erodgan, 1999; Lim et al., 2017). Enligt litteraturen så spelar 

graden av expertis en stor roll vid influencer marketing och är avgörande för hur trovärdig 

konsumenten anser att en källa är. De menar även att en hög grad av expertis bidrar till 

positivare attityder mot annons och starkare köpintentioner (Lim et al,. 2017; Wilbert, 

2017; Seiler & Kucza, 2017; Homer & Kahle, 1990). Utifrån vår deskriptiva statistik går 

det att utläsa att respondenterna anser att influencer marketing med hög grad av expertis 

är det som de uppfattar som mest trovärdigt både sett till källan och meddelandet (se tabell 

8, 10). En hög grad av expertis var även det som påverkade deras attityd till annons samt 

köpintentioner mest positivt. Detta resultat stämmer alltså överens med den tidigare teorin 

och styrker då hypotes 1; “Influencer marketing med en hög grad av expertis påverkar 

konsumenternas attityder positivt”.  

 

Scenario 2 och 4 representerar Influencer marketing med låg grad av expertis. En låg grad 

av expertis kännetecknas av att källan anses ha låg kunskap, erfarenheter och association 

till produkten samt att deras påstående har en låg trovärdighet (Erodgan, 1999; Lim et al., 

2017; Wilbert, 2017). Enligt litteraturen kan influencer marketing med låg grad av 

expertis bidra till att källan och meddelandet får en låg trovärdighet och påverka 

konsumenters attityder mot annonsen samt deras köpintentioner negativt (Korotina & 
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Jargalsaikhan, 2016; Gotlieb & Sarel, 1991; Homer & Kahle, 1990; Wilbert, 2017). Den 

deskriptiva statistiken för dessa scenario 2 och 4 (se tabell 9, 11) visar att respondenterna 

uppfattar influencer marketing med låg grad av expertis som lågt trovärdiga både sett till 

källan och till meddelandets trovärdighet. Detta visar även att det påverkar deras attityder 

mot annons och köpintentioner negativt. Därav kan vi från den deskriptiva statistiken 

styrka hypotes 2; “Influencer marketing med en låg grad av expertis påverkar 

konsumenters attityder negativt.”. 

 

Dessa resultats relevans förstärktes genom korrelationsanalysen då den visade en stark 

korrelation mellan de scenarier där influencerna hade hög grad av expertis och på samma 

sätt starka korrelationer mellan svaren där influencerna hade låg grad av expertis. Detta 

betyder att expertisen var en faktor som blev tydlig för respondenterna i vår studie och att 

andra teorier inte interagerade på ett destruktivt sätt för hypotesernas relevans. 

 

Även fast våra hypoteser angående hög samt låg grad av expertis fastställdes så kan de 

inte helt anses som helt tillförlitliga, detta eftersom det kan finnas andra faktorer som 

påverkat respondenternas attityder som vi inte undersökt. Till och Busler (1998) menar 

exempelvis att det snarare är den fysiska attraktionen hos en källa som avgör 

konsumenternas attityder. Däremot ger detta resultat en indikation på att konsumenter 

anser att en källa med hög grad av expertis är både tillförlitligare och leder till positivare 

attityder jämförelsevis mot en källa med låg grad av expertis.  

  

5.2 Tvåstegshypotesens påverkan på konsumenters attityder 

Huvudsyftet med denna studie var att undersöka och förstå vilken 

marknadsföringsstrategi som är mest effektiv för restauranger på sociala medier med 

avseende för olika typer av avsändare. Vidare tog vi upp teorin om tvåstegshypotesen 

som handlar om hur reklam direkt från företagskonton skiljer sig emot influencer 

marketing. För att se tvåstegshypotesens påverkan på konsumenters attityder har hypotes 

3; “Reklam indirekt via influencer marketing påverkar konsumenters attityder positivt.” 

och hypotes 4; “Reklam direkt från företagskonton har en negativ påverkan på 

konsumenters attityder” därefter besvarats. 

 

Scenario 1-4 representerar tvåstegshypotesen i form av influencer marketing och scenario 

5 representerar reklam direkt från företagskonton. Teorin om tvåstegshypotesen menar 
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att konsumenternas attityder påverkas mer positivt när reklam går via en tredje part 

(Influencer marketing) istället för reklam direkt från företagskonton (Katz, 1957; Kirby 

& Marsden, 2006). Som den deskriptiva statistiken visar så uppfattar respondenterna 

scenario 1 och 3 (influencer marketing med hög grad av expertis) som mest trovärdiga 

och påverkade även deras attityder, i form av attityd mot annons och köpintentioner mer 

än scenario 5 (reklam direkt från företagskonton). Då detta resultat framgick går det att 

delvis stärka hypotes 3; “Reklam indirekt via influencer marketing påverkar 

konsumenters attityder positivt.” och hypotes 4; “Reklam direkt från företagskonton 

påverkar konsumenters attityder negativt. ”. 

 

Vidare går det att utläsa från den deskriptiva statistiken att scenario 2 och 4 som innefattar 

influencer marketing med låg grad av expertis hade en lägre trovärdighet och påverkan 

på attityder gentemot scenario 5 (reklam direkt från företagskonton). Detta resultat 

motsäger teorin om tvåstegshypotesen (Katz, 1957; Kirby & Marsden, 2006) vilket gör 

att hypotes 3; “Reklam indirekt via influencer marketing påverkar konsumenters attityder 

positivt.” och hypotes 4; “Reklam direkt från företagskonton påverkar konsumenters 

attityder negativt.” ej kan bekräftas.  

 

Vår korrelationsanalys (se bilaga 1) visar att det finns skillnader mellan de fall där en 

tvåstegshypotes är inblandad (scenario 1-4) gentemot det fall som inte använder sig av en 

tvåstegshypotes (scenario 5), då det finns en starka samband inom scenario 1-4 men inte 

många där dessa scenarion ställs emot scenario 5. Detta visar att teorin om 

tvåstegshypotesen är tydlig i korrelationsanalysen och att det därför är av betydelse att 

skilja på influencer marketing mot reklam direkt från företagskonton som vår studie gjort. 

 

Då flertalet författare är kritiska till den traditionella marknadsföringen i form av reklam 

direkt från företagskonton och belyser vikten av influencer marketing samt 

tvåstegshypotesen är detta resultat väldigt intressant (De Veirman et al., 2017; Nielsen, 

2017; Katz et al., 1957; Cheung et al., 2012; Goldsmith et al., 2006). Resultaten visar att 

influencer marketing inte i alla avseenden är den optimala marknadsföringsstrategin. Då 

reklam direkt från företagskonton i den deskriptiva statistiken och klusternalysen visar 

relativt höga medelvärden avseende källans trovärdighet, meddelandets trovärdighet, 

attityd mot annons och köpintentioner indikerar det att även den marknadsföringsstrategin 
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är effektivt. Av ovanstående diskussionen kan slutsatsen dras att hur graden av expertis 

integrerar med influencer marketing är avgörande för marknadsföringsstrategins utfall. 

  

5.3 Message sidedness påverkan på konsumenters attityder  

För att se hur message sidedness i form av ensidiga meddelanden (positiv information) 

och tvåsidiga meddelanden (positiv och negativ information) påverkar konsumenters 

attityder besvaras följande hypoteser; hypotes 5; “Influencer marketing med tvåsidiga 

meddelanden påverkar konsumenters attityder positivt.” hypotes 6; “Influencer 

marketing med ensidiga meddelanden påverkar konsumenters attityder positivt”. Vi 

testar hypoteserna i denna diskussion genom att se vilken form av message sidedness som 

påverkar konsumenternas attityder mest positivt. Vi har därför valt att jämföra de 

scenarierna där de andra villkoren, förutom message sidedness är likadana. Således ställer 

vi scenario 1 (influencer med hög grad av expertis och ett tvåsidigt meddelande) mot 

scenario 3 (influencer med hög grad av expertis och ett ensidigt meddelande) samt 

scenario 2 (influencer marketing med låg grad av expertis och ett ensidigt meddelande) 

mot scenario 4 (influencer marketing med låg grad av expertis och ett tvåsidigt 

meddelande). 

 

Utifrån den tidigare litteraturen så menar författarna att tvåsidiga meddelanden gynnar 

avsändaren på så sätt att det bidrar till högre trovärdighet till källan och leder till positivare 

attityder (Priester et al., 2007; Rucker et al., 2008; Kamins & Marks 1987). Vidare menar 

dock Berger och Milkman (2009) att positiva och övertygande känslor i form av ensidiga 

meddelanden är det som leder till mer positiv påverkan på konsumenternas attityder. Vad 

gäller scenario 1 och 3 där källan har hög grad av expertis framkom det ur den deskriptiva 

statistiken att respondenterna har högre trovärdighet och positivare attityder mot ensidiga 

meddelanden än mot tvåsidiga meddelanden. Vår studie indikerar alltså på att ensidiga 

meddelanden har mer positiv effekt än tvåsidiga meddelanden. Detta resultat motsäger 

därmed hypotes 5: “Influencer marketing med tvåsidiga meddelanden påverkar 

konsumenters attityder positivt.” men styrker hypotes 6: “Influencer marketing med 

ensidiga meddelanden påverkar konsumenters attityder positivt”. 

 

För att diskutera message sidedness vidare så kan vi utifrån den deskriptiva statistiken av 

scenario 2 och 4 (där källan har låg grad av expertis) se att respondenternas har högre 

trovärdighet och positivare attityder mot tvåsidiga meddelanden än mot ensidiga 
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meddelanden. Vad gäller influencer marketing med låg grad av expertis visar resultatet 

att det stämmer överens med message sidedness teorin i den del som stöttar tvåsidiga 

meddelanden (Priester et al., 2007, Rucker et al., 2008, Kamins & Marks 1987). Dessa 

resultat stärker därmed hypotes 5; “Influencer marketing med tvåsidiga meddelanden 

påverkar konsumenters attityder positivt.” men avvisar delvis hypotes 6; “Influencer 

marketing med ensidiga meddelanden påverkar konsumenters attityder positivt”. 

 

De två utfallen ovan visade olika resultat för message sidedness teorin i de fall där vi 

använt oss av tvåsidiga meddelanden och ensidiga meddelanden där källan har hög grad 

av expertis respektive låg grad av expertis. Detta indikerar på att ensidiga meddelanden 

leder till en bättre effekt för influencer marketing med hög grad av expertis, på så sätt att 

konsumenterna inte förväntar sig att en sådan person skulle ge falska påståenden. Då flera 

författare förklarar att en influencer med hög grad av expertis förknippas som en giltig 

källa med kunskap och erfarenhet så anser vi att detta kan vara en trolig förklaring 

(Korotina & Jargalsaikhan, 2016; Gotlieb & Sarel, 1991; Homer & Kahle, 1990; Wilbert, 

2017). På grund av samma resonemang så påverkar ensidiga meddelanden influencers 

med låg grad av expertis negativt då de inte förknippas som en giltig källa med kunskap 

och erfarenhet. Det blir därav viktigare för influencers med låg grad av expertis att 

använda sig av tvåsidiga meddelanden för att stärka sin trovärdighet och sitt förtroende 

hos konsumenterna (Braatz, 2017). 

 

Från ovanstående diskussion kan därmed slutsatsen dras att hur influencers integrerar 

med graden av expertis blir avgörande för message sidedness utfall. Därmed bekräftas 

hypotes 5; “Influencer marketing med tvåsidiga meddelanden påverkar konsumenters 

attityder positivt.” endast i de fall där influencern har en låg grad av expertis. Vidare 

bekräftas hypotes 6; “Influencer marketing med ensidiga meddelanden påverkar 

konsumenters attityder positivt” endast i de fall där influencern har en hög grad av 

expertis.  

 

Då studiens huvudsyfte är att undersöka vilken marknadsföringsstrategi på sociala medier 

som restauranger bör använda sig av är resultaten av message sidedness väldigt 

intressanta. Braatz (2017) menar att influencers föredrar att använda sig av tvåsidiga 

meddelanden och därav främja produkters och/eller tjänsters positiva samt negativa 

egenskaper för att öka sin trovärdighet och därav skapa ett starkare förtroende hos sina 
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följare, eller konsumenterna. Vidare hävdar Strömbäck (2017) att företag vill manipulera 

eWOM till sin fördel, och på så sätt vill företagen att influencers endast främjar positiva 

egenskaper hos deras produkter/tjänster.  

 

Då vårt resultat visar på att respondenternas trovärdighet mot källan är starkast där 

influencers med hög grad av expertis använder sig av ensidiga meddelanden så indikerar 

detta på att företagen kan manipulera eWOM till sin egna vinning, genom att använda 

ensidiga meddelanden utan att influencers med hög grad av expertis skulle ta skada av 

detta.  

 

När det kommer till influencer marketing med låg grad av expertis så visar vår studie lite 

högre trovärdighet hos konsumenterna i det fall som de var tvåsidiga. Här kan det därför 

bli svårare för företagen att tillämpa influencer marketing då företaget och influencern 

har olika intressen kring hur de vill främja en viss produkt/tjänst. Vidare visar dock vår 

studie att en influencer marketing-strategi med låg grad av expertis inte är effektiv för 

företaget och en sådan marknadsföringsstrategi bör därav inte användas. Studien visar 

således i detta område att tvåsidiga meddelanden är bättre för influencers med låg grad 

av expertis men att de ändock är en marknadsstrategi som bör undvikas av företagen då 

de inte har en positiv påverkan på konsumenternas attityder och köpintentioner. 

  

5.4 Diskussion kring klusteranalys 

Vi valde att skapa en klusteranalys för att få svar på hur olika typer av respondenter i form 

av ålder, kön och restaurangbeteende, påverkas när det kommer till de olika 

marknadsföringsstrategierna som vi undersökt i vår studie. Detta för att företagen ska 

kunna kategorisera sina konsumenter och på så sätt effektivisera sin marknadsföring 

(Körner & Wahlgren, 2015). Klusteranalysen fungerar även som ett komplement till den 

deskriptiva statistiken för att besvara studiens huvudsyfte. Då våra kluster inte kunde visa 

större skillnader mellan respondenternas kön, ålder och restaurangbeteende så kan vi inte 

svara på hur olika typer av konsumenter påverkas när det kommer till dessa aspekter. 

Vidare har vi ändock valt att framställa en diskussion kring klustrena för att se hur olika 

typer av konsumenter påverkas av de olika marknadsföringsstrategierna, utan att lägga 

fokus deras på ålder, kön och restaurangbeteenden. Dessa kluster skapades således genom 

“Teoretiska Theodor”, “Negativa Nelly” och “Positiva Pia”. “Teoretiska Theodor” var ett 

kluster som visade både höga och låga värden till olika marknadsföringsstrategier medan 
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“Negativa Nelly” och “Positiva Pia” generellt sätt visade negativa respektive positiva 

attityder mot de undersökta marknadsföringsstrategierna. 

 

Likt den deskriptiva statistiken visade samtliga kluster att influencer marketing med hög 

grad av expertis är mycket trovärdigt och har en stark positiv påverkan på respondenternas 

attityder. Att en hög grad av expertis inom influencer marketing påverkar konsumenterna 

positivt var förväntat och i enighet med den tidigare litteraturen som menar att en hög 

grad av expertis bidrar till högre trovärdighet och positivare attityder (Lim et al., 2017; 

Seiler & Kucza, 2017; Wilbert, 2017). Det stärker då våran första hypotes 1; “Influencer 

marketing med en hög grad av expertis påverkar konsumenternas attityder positivt”. 

Vidare visade samtliga kluster att att influencer marketing med låg grad av expertis är 

mindre trovärdigt och påverkar attityderna negativt. Detta stämmer överens med den 

tidigare teorin (Lim et al., 2017; Seiler & Kucza, 2017; Wilbert, 2017) och stärker hypotes 

2; “Influencer marketing med en låg grad av expertis påverkar konsumenters attityder 

negativt”. 

 

För samtliga kluster är scenario 3 som representerar influencer marketing med hög grad 

av expertis och ett ensidigt meddelande, precis som den deskriptiva statistiken, den 

marknadsföringsstrategi som har mest positiv effekt på konsumenternas attityder. 

Därmed avvisar även klusteranalysen den del av teorin som menar på att tvåsidiga 

meddelanden påverkar attityderna positivt (Priester et al., 2007; Rucker et al., 2008; 

Kamins & Marks 1987). Vidare anser vi att resultatet för klusteranalysen på så sätt även 

den ger stöd för att avvisa hypotes 5: “Influencer marketing med tvåsidiga meddelanden 

påverkar konsumenters attityder positivt”. Detta visar att influencer marketing med hög 

grad av expertis och ensidiga meddelanden är den marknadsföringsstrategi som är mest 

effektiv.  

 

Den tidigare litteraturen menar att konsumenter påverkas mer av tvåstegshypotesen, det 

vill säga när reklamen går via en tredje part istället för den strategi som använder sig av 

reklam direkt från företagskonton (Katz, 1957, Kirby & Marsden, 2006). Samtliga kluster 

visar däremot ojämna resultat på tvåstegshypotesen när det kommer scenario 1,2,4 och 5 

då våra kluster efter scenario 3 föredrog olika. Teoretiska Theodor och Positiva Pia 

visade, likt vår deskriptiva statistik, näst högst medelvärden mot scenario 1 där 

influencern hade en hög grad av expertis och som använde sig av tvåsidiga meddelanden 
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medan Negativa Nelly visade på näst högst medelvärden mot scenario 5 som presenterade 

reklam direkt från företagskonton. 

 

Av ovanstående diskussion framkommer det att en marknadsföringsstrategi med 

tvåstegshypotesen i form av influencer marketing är något företag bör använda men även 

iaktta med försiktighet. Likt den deskriptiva statistiken som visade att reklam direkt från 

företagskonton generellt har en positiv påverkan på konsumenternas attityder visade även 

samtliga kluster detta resultat. Detta på grund av att samtliga medelvärden för detta 

scenario inom varje kluster hade ett värde över medelpunkten på den 7-gradiga 

likertskalan.  

 

Då scenario 5 visar jämna medelvärden mellan samtliga kluster så kan vi dra slutsatsen 

om att reklam direkt från företagskonton är en marknadsföringsstrategi som har en 

tillförlitlig och positiv påverkan på respondenterna. Detta kan i sin tur indikera att reklam 

direkt från företagskonton är en reliabel marknadsföringsstrategi som företag kan 

använda om de med säkerhet vill veta vad de får för effekter på olika typer av 

konsumenter. Utifrån ovanstående diskussion anser vi att varken hypotes 3: “Reklam 

indirekt via influencer marketing påverkar konsumenters attityder positivt.” eller hypotes 

4 “Reklam direkt från företagskonton påverkar konsumenters attityder negativt.” kan 

bekräftas med klusteranalysen.  

 

En annan intressant diskussion som går att utläsa från klusteranalysen är att “Positiva Pia” 

har positivare attityder gentemot influencer marketing med tvåsidiga meddelanden medan 

“Negativa Nelly” har positivare attityd mot reklam direkt från företagskonton. Detta tyder 

på att människor med generellt positiva attityder för influencer marketing, bortsett från 

scenario 3, har mer positiva attityder mot tvåsidiga meddelanden än ensidiga. Vidare 

betyder detta att människor med generellt negativa attityder “Negativa Nelly” enligt vår 

klusteranalys visade sig föredra ensidiga meddelanden. 

 

Sammanfattningsvis visar klusteranalysen att det är vanligare att konsumenterna har en 

bestämd attityd mot influencer marketing det vill säga att konsumenterna antingen är 

negativa eller positiva till marknadsföringsstrategin, förutom i det fall där alla hade en 

positiv syn mot scenario 3 som presenterade influencer marketing med hög grad av 
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expertis och ensidigt meddelande. Detta kan vi få ut på grund av att de flesta respondenter 

(81 av 110) antingen tillhörde Negativa Nelly eller Positiva Pia. 

 

5.5 Hypotestest efter diskussion  

Utifrån diskussionen har ett hypotestest framställts där samtliga hypoteser bekräftas eller 

avvisas. 

  

 

Tabell 16- Hypotestest (egen) 

 

Hypotes 1; “Influencer marketing med en hög grad av expertis påverkar konsumenternas 

attityder positivt.” bekräftades vilket innebär att en hög grad av expertis påverkar 

konsumenternas attityder positivt.  

 

Hypotes 2; “Influencer marketing med en låg grad av expertis påverkar konsumenters 

attityder negativt.” bekräftades vilket innebär att en låg grad av expertis påverkar 

konsumenternas attityder negativt.  

 

Hypotes 3; “Reklam indirekt via influencer marketing påverkar konsumenters attityder 

positivt.” bekräftades enbart i de fall där tvåstegshypotesen integrerade med en hög grad 

av expertis. Hypotes 3 avvisades i de fall där tvåstegshypotesen integrerade med en låg 

grad av expertis. Detta innebär att tvåstegshypotesen i form av influencer marketing, 

Hypoteser    Test 
 

H1 
 

Bekräftas 
 

H2 
 

Bekräftas 
 

H3 
 

Bekräftas delvis 

H4 
 

Avvisas 
 

H5 
 

Bekräftas delvis 

H6 
 

Bekräftas delvis 
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endast har en positiv påverkan på konsumenters attityder då den integrerar med en hög 

grad av expertis.   

 

Hypotes 4; “Reklam direkt från företagskonton påverkar konsumenters attityder 

negativt.” avvisades då vår studie visade på att reklam direkt från företagskonton har en 

positiv påverkan på konsumenters attityder.  

 

Hypotes 5; “Influencer marketing med tvåsidiga meddelanden påverkar konsumenters 

attityder positivt.” bekräftades enbart i de fall där tvåsidiga meddelanden integrerar med 

en låg grad av expertis. I de fall där tvåsidiga meddelanden integrerar med en hög grad 

av expertis avvisades hypotes 5. Detta innebär att konsumenter attityder enbart påverkas 

positivt av tvåsidiga meddelanden när det integrerar med en låg grad av expertis.  

 

Hypotes 6; “Influencer marketing med ensidiga meddelanden påverkar konsumenters 

attityder positivt.” bekräftades enbart i de fall där där ensidiga meddelanden integrerar 

med en hög grad av expertis. Motsatsvis avvisades hypotes 6 i de fall där ensidiga 

meddelanden integrerar med en låg grad av expertis. Vidare innebär detta att 

konsumenternas attityder endast påverkas positivt i de fall där ensidiga meddelanden 

integrerar med en låg grad av expertis.  
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6. Slutsats 

Slutsatsen för studien presenteras i detta kapitel under teoretiska- samt praktiska bidrag. 

Dessa två bidrag är även det som besvarar studiens syften och hypoteser. Vi tar i detta 

kapitel även upp riktlinjer för framtida forskning inom det studerade området. 

 

6.1 Teoretiska bidrag 

Denna studie har bidragit till ökad förståelse inom marknadsföringsstrategierna 

influencer marketing och reklam direkt från företagskonton och hur det påverkar 

konsumenters attityder. Utifrån det befintliga forskningsgap och teoretiska ramverk 

sammanställdes 6 stycken hypoteser. Via respondenternas svar kunde vi bekräfta eller 

avvisa våra hypoteser vilket lett till vårat bidrag. Denna studie har således kunnat bekräfta 

att graden av expertis vid influencer marketing är avgörande för utfallet på 

konsumenternas attityder (Korotina & Jargalsaikhan, 2016; Gotlieb & Sarel, 1991; 

Homer & Kahle, 1990; Wilbert, 2017).  

 

Vidare visar denna studie att tvåstegshypotesen inte alltid uppfattas som trovärdig och 

påverkar konsumenterna positivt vilket motsäger den tidigare teorin (De Veirman et al., 

2017; Nielsen, 2017; Katz et al., 1957; Cheung et al., 2012; Goldsmith et al., 2006). 

Bidraget till message sidedness har i vår studie visat att ensidiga meddelanden ger bäst 

effekt för influencer marketing med hög grad av expertis medan tvåsidiga meddelanden 

har visat sig fungera bäst för en influencer med låg grad av expertis. Resultaten indikerar 

på att en marknadsföringsstrategi med influencer marketing och hög grad av expertis är 

det som konsumenterna uppfattar som mest trovärdigt och som har störst positiv påverkan 

på deras attityder och köpintentioner. 

 

6.2 Praktiska bidrag 

Denna studie var ämnad för att ge restaurangbranschen indikationer på hur de bör använda 

sin marknadsföring på sociala medier. Resultaten visade att influencer marketing med 

hög grad av expertis är det som har mest positiv påverkan på konsumenters trovärdighet 

och som har mest positiv påverkan på attityder samt köpintentioner. Därav vill lyfta fram 

det första praktiska bidraget vilket är att restaurangerna bör använda sig av influencers 

som är experter inom området och som främst är villiga att använda sig av ensidiga 

meddelanden för att sprida positiv eWOM.  
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Diskussionen kring klusteranalysen och den deskriptiva statistiken visar att reklam direkt 

från företagskonton är något respondenterna generellt sett uppfattar som trovärdigt och 

har en relativt positiv påverkan på deras attityder. Reklam direkt från företagskonton blir 

därför en reliabel marknadsföringsstrategi som restaurangerna kan använda för att veta 

vad de får ut av sin marknadsföring.  

 

Då denna studie genom vår klusteranalys inte visade några markanta skillnader mellan 

respondenternas kön så indikerar det på att det är en aspekt restauranger inte måste ta 

hänsyn till när de utformar sina marknadsföringsstrategier på sociala medier. Vidare 

lyckas vi i denna studie inte besvara hur åldern och restaurangbeteenden påverkar 

konsumenters attityder till de olika marknadsföringsstrategierna, då våra kluster inte 

skiljde sig från varandra när det kommer till dessa avseenden. 

 

Denna undersökning har visat att expertisen och inte message sidedness är det som har 

störst påverkan som avgör huruvida en influencer marketing-strategi är effektiv eller ej 

när det kommer till att påverka konsumenternas attityder. Då influencer marketing är det 

som fått både högst och lägst positiv påverkan på konsumenters attityder så bör 

restauranger använda sig av influencer marketing men med försiktighet. En influencer 

marketing-strategi är alltså att föredra, om restaurangerna väljer rätt influencer. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att studiens praktiska bidrag är att restauranger bör 

använda sig av influencer marketing med hög grad av expertis samt reklam direkt från 

företagskonton för att effektivisera sin marknadsföring.   

 

 6.3 Vidare forskning 

Först och främst så skulle vi vilja att forskare testar andra metoder för att undersöka om 

konsumenters kön, ålder och restaurangbeteenden har betydelse för hur de påverkas av 

de olika marknadsföringsstrategierna. Detta misslyckades vi med i denna studie på grund 

av att bekvämlighetsurvalet bidrog till att respondenterna liknade varandra sett till både 

deras ålder och restaurangbeteenden och att klusteranalysen på så sätt inte kunde hitta 

olikheter mellan dessa aspekter. Ett representativt urval av denna studie skulle gjort detta 

mer utförbart men även ökat generaliserbarheten för studien. 
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Om forskare i framtida studier intresserar sig för att studera skillnaderna mellan hur 

konsumenter påverkas beroende på deras kön, ålder och restaurangbeteenden på ett mer 

utvecklat sätt så rekommenderar vi därför att de istället använder sig av andra 

analysverktyg eller urval än vad vi gjort. Framtida forskning skulle således därmed kunna 

använda sig av experimentella designer och dela upp de olika demografiska skillnaderna 

i olika experimentgrupper för att få tydligare demografiska svar. Genom samma 

resonemang så skulle forskare även kunna dela upp respondenter i form av de som äter 

ute ofta respektive sällan för att se hur konsumenters restaurangbeteenden påverkar deras 

attityder till olika marknadsföringsstrategier. 

 

Vidare skulle vi vilja att framtida forskning testar att genomföra liknande studier inom 

andra branscher för att se ifall attityderna skiljer sig mellan exempelvis 

restaurangbranschen och modebranschen i de fall där respondenterna ställs mot samma 

teoriprövningar (influencers grad av expertis, tvåstegshypotesen, message sidedness). Det 

skulle även vara intressant att testa vår studie på andra klassifikationer av restauranger, 

då vår studie enbart har fokuserat på midscale- och upscale-restauranger. Detta skulle 

skapa bredare samt mer omfattande riktlinjer för restaurangbranschen och inte enbart för 

de restauranger som är midscale och upscale vilket studien avgränsat sig till.  

 

När det kommer till att testa fler teoriprövningar inom samma forskningsområde så skulle 

vi vilja se hur andra influencer-attribut kan påverka dess effektivitet gentemot 

konsumenterna. I denna studie så lade vi stort fokus på influencers grad av expertis men 

det hade även varit intressant att se om influencers fysiska attraktion eller demografiska 

benämningar är faktorer som påverkar konsumenternas attityder samt att se om det är 

något som interagerar med message sidedness teorin. 

 

Vidare forskning kan lägga större fokus på att studera hur de olika attitydsvariablerna 

(attityd mot annons, källans trovärdighet, meddelandets trovärdighet och köpintentioner) 

interagerar med varandra och om det finns ett samband, exempelvis hur källans 

trovärdighet påverkar konsumenternas attityd mot annonser eller köpintentioner. 
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Bihang 
Bilaga 1 - Korrelationsanalys 

 

 

Spearman's rho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Attityd mot annons 1,000                    

Källans trovärdighet ,494** 1,000                   

Meddelandets 

trovärdighet 
,523** ,614** 1,000                  

Köpintention ,607** ,524** ,525** 1,000                 

Attityd mot annons ,395** ,154 ,254** ,278** 1,000                

Källans trovärdighet ,041 ,008 ,285** -,018 ,250** 1,000               

Meddelandets 

trovärdighet 
,197* ,122 ,320** ,080 ,249** ,633** 1,000              

Köpintention ,137 ,096 ,206* ,305** ,504** ,507** ,509** 1,000             

Attityd mot annons ,601** ,301** ,337** ,453** ,317** ,056 ,117 ,129 1,000            

Källans trovärdighet ,312** ,484** ,385** ,377** ,137 -,016 ,038 -,037 ,506** 1,000           

Meddelandets 

trovärdighet 
,420** ,526** ,461** ,430** ,198* ,055 ,226* ,123 ,504** ,737** 1,000          

Köpintention ,439** ,460** ,357** ,598** ,142 ,038 ,116 ,226* ,618** ,561** ,696** 1,000         

Attityd mot annons ,334** ,125 ,254** ,140 ,615** ,442** ,417** ,551** ,252** ,075 ,210* ,079 1,000        

Källans trovärdighet ,172 ,201* ,377** ,096 ,287** ,696** ,502** ,437** ,042 -,009 ,098 ,044 ,559** 1,000       

Meddelandets 

trovärdighet 
,117 ,290** ,374** ,150 ,241* ,601** ,589** ,429** -,071 ,028 ,218* ,071 ,531** ,754** 1,000      

Köpintention ,176 ,144 ,164 ,292** ,407** ,298** ,265** ,643** ,263** ,132 ,196* ,302** ,502** ,307** ,294** 1,000     

Attityd mot annons ,233* ,094 ,165 ,145 ,300** ,206* ,108 ,279** ,278** ,083 ,089 ,111 ,305** ,247** ,033 ,272** 1,000    

Källans trovärdighet ,102 ,072 ,113 -,032 ,087 ,087 ,016 ,158 ,116 ,019 -,030 ,048 ,081 ,107 -,006 ,235* ,641** 1,000   

Meddelandets 

trovärdighet 
,103 ,064 ,148 ,014 ,149 ,173 ,067 ,200* ,168 ,012 ,000 ,037 ,083 ,166 ,059 ,282** ,638** ,820** 1,000  

Köpintention ,199* ,194* ,221* ,338** ,146 ,183 ,159 ,423** ,253** ,080 ,163 ,386** ,165 ,159 ,081 ,456** ,618** ,599** ,576** 1,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 

level (2-tailed).                  
*. Correlation is significant at the 0.05 

level (2-tailed).                  
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Bilaga 2 - Enkät 
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