Go with the flow!
En kvantitativ studie av annonser i flödet och dess effekter på konsumenters uppfattning av
varumärket samt detaljisten vid köp av livsmedel online

ABSTRACT – With the growth of e-commerce, companies are using different online
advertising efforts in order to attract consumers and entice them to buy their products.
However, despite huge investments made in online advertisement, little is known about its
impact on consumers’ perceptions. Online grocery stores are a rather new phenomenon and
within the digital grocery context, a new form of advertising has been identified where the
advertisement is placed in the feed next to a specific product. Many previous studies have
focused on effects of online advertising on the advertised brand, but few researchers have
investigated how the retailer exposing the ad is affected by the advertisement. The purpose of
this study is to explore, within the online grocery store context, the effects of advertisements
placed in the product feed on consumers’ perceptions of both the advertised brand and the
retailer. The study was conducted through a quantitative method to examine how consumers
perception of the advertised brand and retailer differed when the advertisement was present in
the product feed, versus when the advertisement was absent. The results of the study showed
that the advertisement had a positive effect on consumers’ attitude, perceived inspiration,
perceived quality and perceived price on the advertised brand, and that perceived quality and
perceived inspiration increased the probability of consumer purchasing the advertised product.
In addition, a positive effect on consumers’ attitude, perceived inspiration, perceived price and
web atmosphere could be derived to the retailer, which further is linked to customer
satisfaction. Thus, using advertisements in the feed of an online grocery store will have a
significant effect on both how the brand and retailer is perceived by the consumer on multiple
fronts.
Key words: e-commerce, online advertising, online grocery stores, retailing, attitude,
perceived inspiration, perceived quality, perceived price, web atmosphere.
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1. Introduktion
I detta avsnitt beskrivs den bakgrund som ämnesvalet baseras på. Vidare redogörs för
problemområdet i vilken ämnet problematiseras för att redovisa för ämnets relevans, vilket
sedan leder till en problemformulering. Här redovisas den frågeställning uppsatsen ämnar
besvara. Därefter beskrivs uppsatsens syfte, följt av det förväntade kunskapsbidraget, de
avgränsningar som gjorts samt hur uppsatsen disponeras. Slutligen presenteras en lista över
de centrala begrepp som använts i uppsatsen.

1.1 Bakgrund
Handeln utvecklas ständigt och under de senaste åren har stora förändringar skett. I takt med
digitaliseringens framsteg har e-handeln växt enormt (Kahn, 2016) och idag beräknas den
svenska e-handeln utgöra cirka åtta procent av detaljhandelns totala försäljning (Svensk
Handel, 2017).
Även den digitala mathandeln i Sverige växer och är inne i den mest expansiva fasen i
branschens historia (Svensk Digital Handel, 2017). Svensk Digital Handel (2016) har för
sjunde året i rad tagit fram rapporten “Digital Mathandel” där de förutspår att
livsmedelsförsäljning på nätet kommer fortsätta växa samt att allt fler konsumenter kommer
välja att handla mat online. Den totala försäljningen av mat på nätet var 7,2 miljarder kronor
under 2017, vilket motsvarar 2,4 procent av den totala livsmedelsförsäljningen (Svensk Digital
Handel, 2017). År 2017 utgjordes två tredjedelar av den renodlade livsmedelsförsäljningen på
nätet av självvalda matvaror, det vill säga lösplock av livsmedel, och utgör därför en betydligt
större del av försäljningen än färdiga middagslösningar (Svensk Digital Handel, 2017). Med
detta sagt kan det konstateras att förutsättningarna för de aktörer som säljer lösplock av
livsmedel online är mycket gynnsamma.
För att attrahera konsumenter har marknadskommunikation blivit ett välanvänt verktyg. Enligt
Anders Ericson, VD på Sveriges Annonsörer, utgör reklambudgeten cirka 3,3 procent av
företagens omsättning (Törner, 2016). Inom detaljhandeln är denna andel störst, där
reklambudgeten utgör 5 procent av den totala omsättningen (Törner, 2016). Samtidigt har
konsumenters närvaro på nätet ökat, vilket resulterat i intensivare satsningar på annonsering
online (Hervet, Guérard, Tremblay & Chtourou, 2011; Köster, Rüth, Hamborg & Kaspar, 2015;
Rzemieniak, 2015). Denna nya plattform för annonsörer har därmed skapat ytterligare
möjligheter för ökad lönsamhet men även ökat intresset för akademisk forskning (Ha, 2008;
Kim & McMillan, 2008).
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1.2 Problemområde
Digitaliseringen har även medfört att konkurrensen ökar och att förstå konsumenters beteende
och agerande online är således kritiskt för ett varumärkes framgång (Svensk Handel, 2017).
Ytterligare har digitaliseringen gjort att konsumenter konstant exponeras för
marknadskommunikation och nås överallt av annonser och reklam från olika aktörer med
diverse agendor.
I och med den hårda konkurrensen, dagligvaruhandels krympande marginaler (Svensk Handel,
2017) och de enorma investeringarna som görs i marknadskommunikation är det av största
relevans att optimera marknadsföringsinsatserna samt förstå vad de har för effekter på
konsumenterna. Tidigare studier har undersökt annonser i varierande kontexter, mestadels i
fysiska butiker, men även i onlinemiljöer där en mängd utmaningar har identifierats. Många
konsumenter uppmärksammar inte annonser online (Drèze & Hussherr, 2003) och när de väl
observerats ses annonserna som en distraktion (Li, Edwards & Lee, 2002; McCoy, Everard &
Loiacono, 2009). Yaveroglu & Donthu (2008) menar däremot att oavsett vad konsumenterna
själva uppger så påverkas de undermedvetet av annonser. Dock fokuserar större delen av
tidigare studier på kommunikationseffekter associerade till varumärket och missar därmed ofta
hur detaljisten påverkas av marknadskommunikationen (Ailawadi, Beauchamp, Donthu, Gauri
& Shankar, 2009).
Nyligen har ett nytt fenomen identifierats där annonser i digitala matvarubutiker placeras i
flödet bredvid den annonserade produkten. I och med den position som den digitala
dagligvaruhandeln idag befinner sig i och de utmaningar som marknadsföring online medför,
anses det vara av största intresse att undersöka vad dessa annonser har för effekter på
varumärkes- och detaljistnivå och således utvärdera detta oprövade sätt att utföra
marknadskommunikation.

1.3 Problemformulering
Baserat på ovan beskrivna problemområde i avsnitt 1.2 har följande problemformulering
formulerats:
Vad har annonser i flödet för effekter på konsumenters uppfattning av det annonserade
varumärket samt detaljisten vid köp av livsmedel online?

1.4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att studera annonser i flödet hos en digital livsmedelsaktör för att
belysa vad dessa annonser har för effekter på konsumenters uppfattningar av det annonserade
varumärket samt detaljisten. Med utvalda teorier inom marknadskommunikation kommer detta
beskrivas, undersökas samt analyseras med utgångspunkt från varumärket och detaljisten. De
variabler som studeras är attityd, upplevd inspiration, upplevd kvalitet, upplevt pris samt
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butiksatmosfär. I författarnas vetskap har ingen tidigare forskning undersökt dessa effekter för
just denna typ av annonser. Därmed ämnar uppsatsen att granska annonserna, men även att
tillgodose detaljister och varumärken med kunskap om de effekter dessa annonser medför.

1.5 Förväntat kunskapsbidrag
Denna uppsats förväntas bidra med kunskap till såväl forskning som till praktiker gällande de
effekter som annonser i denna kontext medför. Eftersom ingen i författarnas vetskap tidigare
belyst just detta ämnesområde är det intressant att undersöka vad dessa annonser har för
effekter och således utvärdera denna typ av marknadskommunikation. För akademiker antas
denna uppsats belysa ytterligare en dimension av onlineannonsering vilken kan ligga till grund
för vidare forskning.
Uppsatsen antas även hjälpa praktiker genom att redogöra för viktiga insikter om hur
annonseffekter påverkar varumärken och detaljister, samt för hur dessa annonser bör användas
för att kunna optimera marknadsföringsinsatser. Därmed ämnar uppsatsen bidra till
implikationer som kan komma att bli viktiga inslag i framtida strategier för hur varumärken
samt detaljister på ett framgångsrikt sätt ska nyttja annonser i flödet.

1.6 Avgränsning
Vid genomförandet av denna uppsats har ett antal avgränsningar gjorts för att koncentrera
analysen samt på grund av tid- och resursbegränsningar. Först och främst undersöker studien
endast effekter av annonser i en digital butiksmiljö i form av en fiktiv detaljist som bedriver ehandel av livsmedel. Den digitala dagligvaruhandeln valdes då denna marknad är relativt ny
och ständigt genomgår förändringar. Att just kategorierna bröd och kaffe samt varumärkena
Pågen och Zoégas valdes ut som studieobjekt var då författarna identifierade faktiska annonser
i flödet från dessa aktörer. Det fanns ingen möjlighet för respondenterna att navigera på
hemsidan vilket resulterade i att inga slutsatser gällande eventuellt förändrat
navigationsmönster kunde påvisas. Dessutom kunde ingen ytterligare information än den som
presenterades om produkterna finnas. Dock ger studiemiljön möjligheten att ta del av
respondenternas reaktioner efter att de exponerats av annonserna i flödet.
Ytterligare en avgränsning är att uppsatsen endast mäter effekter associerade till attityd,
upplevd inspiration, upplevd kvalitet, upplevt pris samt butiksatmosfär. Detta eftersom dessa
variabler anses vara de mest väsentliga vid utvärdering av annonser och därmed även för denna
undersökning. Vidare begränsades studien endast till svenska konsumenter då de utifrån deras
geografiska förutsättning idag kan exponeras för de annonstyper författarna identifierat.
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1.7 Uppsatsens disposition
Uppsatsen består av elva avsnitt vilka disponeras enligt följande för att på ett enkelt sätt vägleda
läsaren genom de olika delarna. Varje del inleds med en beskrivning av avsnittens innehåll.
I introduktionen till uppsatsen introduceras läsaren för ämnesområdet och får
bakgrundsinformation om varför detta ämne anses relevant att studera. Detta mynnar ut i
problemformuleringen och vidare till det övergripande syftet med uppsatsen.
Vidare presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för uppsatsens hypoteser.
Dessa hypoteser baseras på relevant teori samt tidigare studier som kan kopplas till det valda
ämnesområdet. Avslutningsvis introduceras ett konceptuellt ramverk där hypoteserna
illustreras.
I uppsatsens tredje del presenteras den metod som valts vid genomförandet av studierna. I detta
avsnitt motiveras de metodval som har gjorts samt redogörs för den använda metodiken. Det
fjärde avsnittet beskriver de resultat och analyser som framkommit i uppsatsens huvudstudie.
Detta strukturerat efter de hypoteser som presenteras i det andra avsnittet. Därefter följer en
diskussion kring de resultat som presenterats vilka i avsnitt sex konkluderas i en slutsats.
I avsnitt sju, åtta och nio framförs kritik och begränsningar, implikationer samt
rekommendationer och framtida forskning. Slutligen redogörs samtliga källor i en
källhänvisning samt ett appendix där relevanta tabeller och bilagor presenteras.

1.8 Definitioner och begrepp
E-handel: E-handel är en kanal som används för elektronisk handel eller näthandel, det vill
säga försäljning över internet.
Digital mathandel: E-handel av livsmedel.
Detaljist: En detaljist bedriver handel av varor till konsumenter. I denna studie syftar detaljist
till en aktör som bedriver e-handel av livsmedel och illustreras i undersökningen av den fiktiva
detaljisten Matbutiken.se.
Lösplock av livsmedel: Matvaror som plockas ihop separat efter specifika önskemål och är
därmed ingen helhetslösning.
Flödet: Att annonserna exponeras i flödet hos detaljister online menas här att de är inkluderade
och invävda i den produktkatalog som annars endast utgörs av produkter.
Attityd: En attityd syftar till en viss konsuments inställning (Dahlén, Lange & Rosengren,
2017) och avser i denna uppsats inställningen till ett varumärke eller till en detaljist.
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Upplevd inspiration: Upplevd inspiration beskrivs i denna uppsats som den inspiration som
härstammar från konsumenternas uppfattning av ett varumärke eller detaljist (Böttger,
Rudolph, Evanschitzky & Pfrang, 2017).
Upplevd kvalitet: Upplevd kvalitet beskrivs som konsumenternas uppfattning av de inre- och
yttre värdena gällande kvalitet som är kopplade dels till ett varumärke eller produkt (Zeithaml,
1988) men också till en e-handelsaktör (McCoy et al., 2009).
Upplevt pris: Upplevt pris beskriver hur konsumenter uppfattar och utvärderar ett visst pris
(Berkowitz, 1981).
Butiksatmosfär: Butiksatmosfär är den allmänna känsla som butiken lyckas förmedla, vilken
formar konsumenternas upplevelse av butiken (Dahlén et al., 2017).
Konverteringsgrad: Konverteringsgraden är i vilken utsträckning konsumenterna väljer att
köpa en specifik produkt. Observera att köpet i denna uppsats är fiktivt.
Kundnöjdhet: Kundnöjdhet definieras av hur en konsument upplever ett erbjudande jämfört
med det som konsumenten förväntar sig. Om upplevelsen är bättre än förväntat ökar
kundnöjdheten (Caruana, Money & Berthon, 2000).
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2. Teoretisk referensram och hypoteser
Följande avsnitt redogör för tidigare forskning samt relevant teori inom det valda
ämnesområdet. Inledningsvis sammanställs en allmän teoribakgrund kring annonseffekter,
följt av de fem undersökningsområdena attityd, upplevd inspiration, upplevd kvalitet, upplevt
pris samt butiksatmosfär som ligger till grund för de hypoteser som uppsatsen baseras på.
Hypotes ett till fyra behandlar hypoteser på både varumärkes- och detaljistnivå medan hypotes
fem enbart rör detaljisten. Slutligen presenteras alla hypoteser i ett konceptuellt ramverk.

2.1 Annonseffekter
Marknadskommunikation är utan tvivel den främsta resurs marknadsförare har i kampen om
konsumenterna (Dahlén et al., 2017). Ofta ses marknadskommunikation som ett verktyg för
företag att få konsumenter att köpa och konsumera deras produkter, men annonser och reklam
har även påvisats påverka attityder och beteenden hos konsumenter (Dahlén et al., 2017).
Utmaningen är dock att mäta effekterna av den producerade marknadsföringen (Makasi,
Govender & Rukweza, 2014) då värdet i kommunikationen utgörs av hur konsumenten
upplever annonsen (Dahlén et al., 2017).
Tidigare har framförallt click-through-rate använts för att utvärdera effektiviteten av
marknadskommunikation på nätet (Chandon, Chtourou & Fortin, 2003; Tan & Wei, 2006;
Lohtia, Donthu & Hershberger, 2007). Dock finns det studier som visar hur onlineannonser
kan påverka konsumenter oavsett om de klickat på annonsen eller inte, samt att annonser i en
onlinekontext både kan påverka det annonserade varumärket såväl som den webbhandel som
exponerar annonsen på sin hemsida (Yaveroglu & Donthu, 2008). Detta bidrar enligt Briggs &
Hollis (1997) till att detta mått underskattar effekten av annonsen. Därmed är endast clickthrough-rate inte ett tillförlitligt effektivitetsmått utan istället bör annonser utvärderas efter de
effekter som kan härledas till konsumenters inställningar och uppfattningar (Briggs & Hollis,
1997; Ryu, Lim, Tan & Han, 2007; Chen, Zhang & Xu, 2009).

2.1.1 Attityd
Yaveroglu & Donthu (2008) menar att attityd är ett av de mest centrala måtten vid
undersökning och utvärdering av annonser samt dess effektivitet. Forskning visar nämligen att
annonser undermedvetet kan påverka konsumenters inställning till en viss produkt, varumärke
eller detaljist (Yaveroglu & Donthu, 2008).
Genom att använda annonser kan konsumenters attityd till ett visst varumärke förbättras (Cho,
Lee & Tharp, 2001) vilket kan bidra till ökad varumärkeskännedom (McCoy et al., 2009).
Vidare kan annonser påverka konsumenters långsiktiga attityder vilket kan leda till ökad
preferens för varumärket, samt att konsumenter i större grad väljer att köpa den produkt eller
tjänst som annonseras (Briggs & Hollis, 1997; Yaveroglu & Donthu, 2008).
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Vidare har Hwang & Lee (2018) funnit ett samband mellan konsumenters uppfattning av en
annons och deras attityd gentemot en webbhandel. Attityder anses även påverka lojaliteten och
kundnöjdheten till en detaljist (Veloutsou, 2015). Hypoteser förenade med attityder till
varumärket och detaljist formuleras därför enligt följande;
Hypotes 1a: Annonsexponering i flödet bidrar till en mer positiv
attityd till varumärket.
Hypotes 1b: Annonsexponering i flödet bidrar till en mer positiv
attityd till detaljisten.

2.1.2 Upplevd inspiration
Enligt Thrash & Elliot (2003) är inspiration en speciell typ av inre motivationstillstånd.
Motivation består av de två stadierna aktivering; att bli inspirerad av något, och intention; att
bli inspirerad till något (Ryan & Deci, 2000). Böttger et al. (2017) beskriver inspiration i en
kontext av marknadskommunikation som en konsuments tillfälliga motivationstillstånd som
framkallas av en extern källa från en medveten marknadsföringsinsats (aktivering) vilket kan
ge konsumenter nya idéer, påverka deras köpbeteende (intention) och deras uppfattning av
varumärket. Genom att skapa inspiration kan antalet impulsköp öka samt kan stärka
varumärkesengagemanget (Brodie, Hollebeek, Jurić & Ilić, 2011; Pansari & Kumar, 2017;
Rook & Fisher, 1995). Inspirerande butiksmiljöer kan även påverka konsumenters attityder till
en detaljist då det kan stärka kundrelationerna, vilket i sin tur kan leda till ökad lojalitet och
kundnöjdhet (Böttger et al., 2017).
Inspiration kan härstamma från annonser och detaljister kan exempelvis framkalla inspiration
genom att presentera befintliga produkter i nya eller oväntade kombinationer, vilket medför att
konsumenter upplever en detaljist som mer inspirerande (Böttger et al., 2017). I en studie av
Böttger et al. (2017) visar författarna att recept i kombination med visuella bilder i en matbutik
online, resulterade i ökad inspiration vilket i sin tur medförde en ökad köpintention, positiva
attityder till annonseringen av recept samt att varumärket och detaljisten uppfattades som mer
inspirerande. Hypoteser förenade med den upplevda inspirationen till varumärket samt detaljist
formuleras därför enligt följande;
Hypotes 2a: Annonsexponering i flödet bidrar till att varumärket upplevs
som mer inspirerande.
Hypotes 2b: Annonsexponering i flödet bidrar till att detaljisten upplevs
som mer inspirerande.

2.1.3 Upplevd kvalitet
Upplevd kvalitet är en konsuments subjektiva utvärdering av den övergripande överlägsenhet
eller excellens som är kopplade dels till ett varumärke eller produkt (Zeithaml, 1988) men
också till en e-handelsaktör (McCoy et al., 2009). Upplevd kvalitet är skild från såväl objektiv
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som faktisk kvalitet (Zeithaml, 1988) då konsumenten bedömer den upplevda kvaliteten utifrån
interna och externa signaler (Nikabadi, Safui & Agheshlouei, 2015).
Marknadskommunikation är en extern signal som kan användas som ett verktyg för att förbättra
den upplevda kvaliteten (Makasi et al., 2014). Tidigare studier har även visat att annonser
tenderar att ge informativa signaler om kvalitet (Banerjee, 2009). Det finns således ett positiv
förhållande mellan annonsering och upplevd kvalitet (Makasi et al., 2014) då annonser kan
bidra till att ett varumärke associeras med högre kvalitet (Keller, 2003; Kerem, Danneberg,
Oper & Norden, 2013). Vidare påverkar upplevd kvalitet konsumenternas villighet att köpa
och konsumera det som ett visst varumärke erbjuder (Beneke & Carter, 2015) då den upplevda
risken anses lägre desto högre kvalitet konsumenterna upplever (Liljander, Polsa & van Riel,
2009). Vidare anses konsumenternas upplevelse av kvaliteten även ha ett samband med
kundnöjdhet och lojalitet (Floh & Madlberger, 2013).
Tidigare studier visar även att annonsinvesteringar signalerar kvalitet då varumärket eller
detaljisten bakom den annonserade produkten eller tjänsten annars inte skulle göra dessa
investeringar (Kopalle & Lehmann, 2006; Moorthy & Zhao, 2000). Annonsinvesteringar är
därmed också en faktor som påverkar den upplevda kvaliteten (Kirmani & Rao, 2000) då
varumärken eller detaljister med hög kvalitet har mer incitament att annonsera än de som anses
vara av lägre kvalitet (Makasi et al., 2014).
Majoriteten av tidigare studier har undersökt just förhållandet mellan annonsers påverkan på
produkt- och varumärkeskvaliteten, medan sambandet mellan marknadskommunikation och
den upplevda kvaliteten hos en detaljist inte är lika utforskat. Dock är det av stor relevans för
detaljisterna att förbättra den upplevda kvaliteten då det har en bevisad påverkan på butikens
image (Labeaga, Lado & Martos, 2007). En detaljist image består av de associationer som
förknippas med butiken och med avseende på uppfattad kvalitet kan de enligt Kumar & Kim
(2014) förbättras genom designelement där marknadskommunikation är betydande del.
Hypoteser förenade med kvalitet associerat till varumärket och detaljist formuleras därför
enligt följande;
Hypotes 3a: Annonsexponering i flödet bidrar till att varumärket upplevs
vara av högre kvalitet.
Hypotes 3b: Annonsexponering i flödet bidrar till att detaljisten upplevs
vara av högre kvalitet.

2.1.4 Upplevt pris
Tidigare studier av Dodds, Monroe & Grewal (1991) har visat att konsumenters upplevelse av
pris och dess vidare påverkan är komplex. Detta eftersom upplevt pris både kan ha en positiv
och negativ inverkan på konsumenters köpintention, varierar från person till person samt kan
skilja sig åt för en konsument beroende på situation (Dodds et al., 1991).
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Eftersom konsumenter inte alltid bearbetar prisinformation korrekt och fullständigt, kan
varumärken och detaljister använda annonser för att ändra konsumenternas köpbeslut
(Morwitz, Greenleaf & Johnson, 1998) eftersom annonser påverkar konsumenternas
prisuppfattning (Carpenter & Moore, 2008). Banerjee (2009) har påvisat att annonser ger
informativa signaler om produktens pris och varumärkets image, och att närvaron av annonser
därmed ökar sannolikheten till att konsumenter väljer att köpa en viss produkt. Tidigare studier
har även visat att pris i dagligvaruhandeln har en påverkan på kundnöjdhet (Huddleston,
Whipple, Mattick & Lee, 2009). Vidare anses de signaler annonser medför skapa en
övergripande prisuppfattning av både priset hos en detaljist såväl som av deras produkter och
varumärken (Zeithaml, 1988). Hypoteser förenade med konsumenters upplevda pris till
varumärket samt detaljist formuleras därför enligt följande;
Hypotes 4a: Annonsexponering i flödet bidrar till att varumärkets pris upplevs
som mer fördelaktigt.
Hypotes 4b: Annonsexponering i flödet bidrar till att priset hos detaljisten upplevs
som mer fördelaktigt.

2.1.5 Butiksatmosfär
Tidigare studier som har undersökt butiksatmosfär i fysiska livsmedelsbutiker har påvisat hur
komponenter i butiksmiljön kan påverka konsumenters köpbeslut samt ha en positiv effekt på
detaljistens image (Garaus, Wagner & Manzinger, 2017). Externa signaler såsom
marknadskommunikation genom annonser och skyltar i butik är några exempel på atmosfäriska
signaler i en butiksmiljö (Dawson & Kim, 2010) som kan skapa positiva känslomässiga
reaktioner (Koo & Park, 2017). Dessa signaler syftar till att tillhandahålla konsumenter med
värdefull information om produkter och butiken, samt uppmuntra till köpbeteende (Pan, Su &
Chiang, 2008). Konsumenter förlitar sig även på butiksatmosfären för att utvärdera en butik
(Garaus et al., 2017). Att skapa en butiksatmosfär med attraktiva signaler är betydelsefullt
eftersom det kan påverka konsumenternas beteende, framkalla gynnsamma kundupplevelser
och är därmed avgörande för en detaljists framgång (Pan et al., 2008).
Dock bör det påpekas att det är skillnad på att mäta butiksatmosfären i fysiska butiker jämfört
med i digitala. I den digitala butiksmiljön utvärderas atmosfären efter pleasentness (exempelvis
sensorisk tillfredställelse) och arousal (exempelvis stimulusintensitet) där värdena förväntas
vara lägre i de digitala butikerna (Dahlén et al., 2017). På grund av e-handelns karaktär
påverkas konsumenter mest av atmosfärens visuella signaler som medför positiva emotioner
(Ha & Lennon, 2011). Om konsumenterna upplever dessa signaler som tilltalande kan de
framkalla reaktioner som gör att hela shoppingupplevelsen utvärderas mer positivt (Ha &
Lennon, 2011) vilket bidrar till ökad kundnöjdhet (Lorenzo-Romero, Alarcón-Del-amo &
Gómez-Borja, 2016). Hypotesen förenad med butiksatmosfär formuleras därför enligt följande;
Hypotes 5: Annonsexponering i flödet bidrar till att butiksatmosfären upplevs
som mer tilltalande.
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2.2 Konceptuellt ramverk
Utifrån ovanstående teori och hypoteser har ett ramverk skapats för att redovisa de hypoteser
som studien utgår ifrån (se Figur 1). Ramverket är i linje med det syfte som presenterades
inledningsvis och illustrerar hur annonsexponeringar i flödet hos digitala livsmedelsaktörer
antas ge effekter på varumärkes- och detaljistnivå.

Figur 1: Det konceptuella ramverket

10

3. Metod
I detta avsnitt redogörs för den metod med vilken uppsatsen har genomförts. Initialt
presenteras val av ämnesområde följt av val av studieobjekt, undersökningsmetod samt val av
ansats. Vidare följer en redogörelse av den valda studiedesignen och därefter en beskrivning
av metoderna för uppsatsens respektive studier.

3.1 Val av ämnesområde
Då den digitala mathandeln växer blir det allt viktigare att vara konkurrenskraftig och attrahera
ett stort kundsegment för att nå lönsamhet. Idag anses marknadskommunikation utan tvivel
vara en av de viktigaste resurserna marknadsförare använder sig av i kampen om
konsumenterna (Dahlén et al., 2017). Nyligen har digitala matbutiker börjat använda en ny typ
av kommunikationsmedel, nämligen annonser i flödet. Att undersöka vad dessa annonser har
för effekter på konsumenters uppfattning av det annonserade varumärket samt detaljisten vid
köp av livsmedel online väckte författarnas intresse. Även om studier kring annonser är ett väl
utforskat område så bedöms denna infallsvinkel ny, och därmed anses uppsatsen kunna tillföra
ett värdefullt kunskapsbidrag.

3.2 Val av studieobjekt
3.2.1 Bransch
Att den digitala dagligvaruhandeln undersöks beror dels på att författarna såg fenomenet med
annonser i flödet i just denna bransch, men också på grund av de stora investeringarna som
idag görs i denna marknad. Totalt står den digitala dagligvaruhandeln för ungefär hälften av
den totala detaljhandelns försäljning online, det vill säga lika mycket som delbranscherna inom
den digitala sällanköpsvaruhandeln tillsammans (Svensk Handel, 2017).

3.2.2 Produkter
Bröd och kaffe valdes ut eftersom de antas vara produkter som de flesta dagligen kommer i
kontakt med och därmed behöver respondenterna inte ödsla energi på att förstå vad för typ av
produkt som behandlas. Vidare är dessa produkter könsneutrala vilket gör att fler respondenter
kan svara på enkäten. Därutöver bedöms dessa två kategorier vara mycket konkurrensutsatta.
Enligt Dahlén et al. (2017) är kaffemarknaden framförallt speciell då det är svårt för
konsumenterna att identifiera skillnader mellan olika varumärken. Att som aktör på marknaden
då kunna nå fördelar med hjälp av annonser i flödet skulle därmed vara mycket fördelaktigt.
Vidare kunde det även konstateras att inom kategorierna kaffe och bröd används denna typ av
annonsering av ett flertal etablerade varumärken.
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3.2.3 Varumärke och detaljist
Vidare valde författarna att undersöka annonseffekter på två nivåer; varumärkes- och
detaljistnivå. De två kategorierna bröd och kaffe representeras av varumärkena Pågen och
Zoégas då författarna såg att dessa varumärken investerat i annonser i flödet. För att minimera
påverkan av tidigare associationer och värderingar kring detaljisten utformades en fiktiv
webbshop verkande inom den digitala dagligvaruhandeln som i sin design och utformning
efterliknade verkliga aktörer inom denna bransch. Denna fiktiva webbhandel fick det neutrala
namnet “Matbutiken.se” som med enkelhet kan placeras i en digital mathandelskontext.

3.3 Undersökningsmetod
För att besvara uppsatsens frågeställning gällande annonser i flödet genomfördes två studier;
en förstudie och en huvudstudie. Då problemformuleringen är av testande karaktär och har som
syfte att finna omfånget av fenomenet, tillämpas en kvantitativ ansats (Jacobsen, 2002). Således
utfördes enkätbaserade experiment av kvantitativ karaktär där respondenterna exponerades för
stimuli genom en fiktiv hemsida. En extensiv metod användes därmed då relativt få nyanser
undersöks men ett större antal attityder och uppfattningar hos fler respondenter insamlas
(Jacobsen, 2002). Nackdelen med att använda en kvantitativ undersökningsmetod är att nyanser
kan gås mistes om, oväntade förhållanden samt kontextuella förhållanden vilka inkluderas vid
en kvalitativ datainsamling (Jacobsen, 2002). Fast djupare och mer nyanserade svar kan
insamlas genom kvalitativa metoder är dock svaren subjektiva och dessutom svåra att analysera
(Bell, 2016). Därmed valdes en kvantitativ undersökningsmetod för att möjliggöra
användandet av statistiska metoder där generella slutsatser för en hel population kan redogöras
för (Jacobsen, 2002).

3.4 Val av ansats
Studien grundas i en deduktiv ansats, snarare än induktiv. Detta då de antaganden och hypoteser
som framförs i uppsatsen baseras på tidigare empiriska studier och teorier (Jacobsen, 2002).
Kritik mot denna metod är att endast den information som bekräftar hypoteserna eftersöks,
vilket kan resultera i att värdefull och betydande information kan förbises och därmed ej
inkluderas i studien (Jacobsen, 2002). Dock bör det poängteras att undersökare alltid kommer
hålla en viss avgränsning, oberoende ansats. Detta kan ske både medvetet och omedvetet men
det som till sist inkluderas i uppsatsen är det den enskilda undersökaren bedömer som mest
relevant, vilket i slutändan även påverkar insamling av teori och data (Jacobsen, 2002). Med
detta som bakgrund anses den deduktiva ansatsen vara mest passande för att besvara den
framtagna problemformuleringen. Vid användning av kvantitativa metoder används oftast en
deduktiv strategi eftersom undersökaren kategoriserar och sammanställer information innan
den samlas in samt att frågorna är fasta och att svarsalternativen är givna (Jacobsen, 2002).
Tidigare studier och teorier i kombination med resultaten från insamlad data används som
grundläggande utgångspunkt för de analyser, diskussioner och slutsatser som framförs i
uppsatsen.
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3.5 Studiedesign
De två kvantitativa studierna utgörs av en förstudie (se Bilaga 1) och en huvudstudie (se Bilaga
2). Syftet med förstudien var att granska de annonser som valts ut för att representera
undersökningen medan huvudstudien syftar till att med utgångspunkt från de fem hypoteserna
undersöka effekter av annonserna i flödet. Detta genom ett experiment där individer
slumpmässigt allokerades till en av de fyra experimentgrupperna, i vilka respondenterna får
olika behandling (Söderlund, 2010). Respondenterna blev antingen exponerade för Zoégas
Skånerost utan annons, Zoégas Skånerost med annons, Pågen Levain utan annons eller Pågen
Levain med annons genom en 2x2-design (se Bilaga 2). Därmed finnes två kontrollgrupper (de
utan annons) medan de andra två grupperna (de med annons) innehöll varsitt kommunikativt
stimuli.

3.6 Förstudie
Förstudiens syfte var att studera de annonser som valdes ut för att representera undersökningen.
Annonser från Pågen och Zoégas blev föremål för studien och respondenternas inställning till
annonsen, huruvida respondenterna tidigare sett annonsen eller inte, samt hur sannolikt det vore
att dessa annonser skulle visas i en digital matvarubutik undersöktes (se Bilaga 1).

3.6.1 Utformning
För utformningen av frågorna gällande respondenternas inställning till annonsen samt hur
sannolikt det vore att dessa annonser kan visas i en digital matvarubutik användes en
Osgoodskala (för vidare förklaring se avsnitt 3.7.3 Mätmått) (Berntson, Bernhard-Ottel,
Hellgren, Näswall & Sverke, 2016). På frågan vad respondenternas inställning till annonsen
var, fick respondenterna ta ställning till huruvida de ansåg annonsen vara dålig/ bra, negativ/
positiv samt ogillar/ gillar. På en sjugradig skala antas en positiv inställning till annonsen vara
de värden som överstiger fyra. Vidare undersökte förstudien om respondenterna ansåg att det
var sannolikt att annonsen skulle kunna visas i en digital livsmedelsbutik på en sjugradig skala
mellan osannolikt/ sannolik. Då annonserna är tagna från en verklig matvarubutik online
undersöktes även om respondenterna hade sett annonserna tidigare.

3.6.2 Utförande och urval
Förstudien genomfördes genom programmet Qualtrics och distribuerades mellan 26–27
februari. Totalt deltog 78 respondenter i förstudien och för att säkerhetsställa den insamlade
datans tillförlitlighet, kontrollerades samtliga respondenters svar. Detta resulterade i att 14
respondenter exkluderades då de ej fullföljt hela studien eller att de angivna svaren inte ansågs
pålitliga utifrån svarsmönster. Därmed kvarstod 65 respondenter varav 33 av dessa
exponerades för Zoégas annons och 32 stycken fick se Pågens annons. Av respondenterna var
50 stycken kvinnor, 14 män och 1 annat. Respondenterna var mellan 49 och 21 år, med medianoch medelålder på 23 år.
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För förstudien användes ett bekvämlighetsurval (Berntson et al., 2016) baserat på tillgänglighet
då distributionen av förstudien framförallt genomfördes via sociala medier.

3.6.3 Resultat
Gällande respondenternas inställning till Zoégas samt Pågens annons var attityden allmänt
positiv till dem båda då medelvärdena översteg fyra på en sjugradig skala. I och med detta
betraktas de båda annonserna vara jämförbara, vilket vidare anses vara fördelaktigt i
huvudstudien när annonsernas totala effekt slås samman. Eftersom i princip ingen respondent
hade sett annonsen tidigare (endast en respondent hade uppmärksammat Pågens annons innan)
kan det antas att det inte finns några tidigare attityder till annonsen som kan påverka
huvudstudien. Slutligen ansåg respondenterna att det var sannolikt att Zoégas och Pågens
annonser skulle kunna visas i en matbutik online, vilket stödjer realismen samt motiverar
användandet av dessa annonser i den tänkta kontexten i huvudstudien (se Tabell 1).

3.7 Huvudstudie
3.7.1 Enkätens design
Huvudstudien utgjordes av fyra stycken experimentgrupper vilka alla får olika behandling.
Som tidigare nämnts agerar de grupper som inte exponeras för en annons som kontrollgrupper.
De respondenter som blivit exponerade för en annons samt de respondenter där ingen annons
var närvarande slogs senare samman vilket resulterade i två grupper; de respondenter som
utsattes för stimuli (annonserna) samt en kontrollgrupp. Detta för att möjliggöra analyser av
den totala påverkan och effekterna för vilka annonser i flödet orsakar, oberoende vilken typ av
annons det är. På så sätt är det möjligt att genomföra jämförelser i attityder och uppfattningar
mellan de två olika grupperna.
Enkäten inleds med en kort introduktion till Matbutiken.se samt en presentation av ett scenario
där respondenterna får i uppdrag att handla antingen kaffe eller bröd. Därefter visades en
ögonblicksbild på hemsidan med antingen kategorin kaffe eller bröd där sju olika produkter
från varierande varumärken presenteras. Därmed representerar produkterna de olika
varumärkena i undersökningen. Designen på denna bild är utformad på ett sätt så att
respondenterna ska uppleva hemsidan så verklighetstrogen som möjligt. Produkterna och
annonserna är således presenterade som de är placerade hos de verkliga livsmedelsaktörerna. I
de fall där annonsen inte visades, presenterades istället en dubbel exponering av den produkten
som annars är föremål för annonsering. Detta för resultatet ej ska påverkas av det extra
utrymme produkten i fråga annars tilldelas när en annons inkluderas i flödet. Även priset hölls
konstant. Därmed är den enda skillnaden på bilderna huruvida en annons är närvarande eller
inte. De fyra möjliga produktpresentationerna som respondenterna slumpvis exponeras för är
således (se Bilaga 2):
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-

Produktsida av kategorin kaffe: Zoégas Skånerost med annons
Produktsida av kategorin kaffe: Zoégas Skånerost utan annons
Produktsida av kategorin bröd: Pågen Levain med annons
Produktsida av kategorin bröd: Pågen Levain utan annons

Vidare ombads respondenterna att köpa en av produkterna vilket möjliggjorde en förståelse för
konverteringsgraden för de olika produkterna. Därefter ställdes frågor som undersökte
respondenternas attityd och uppfattning av detaljisten och därefter varumärket (Zoégas eller
Pågen). Att författarna valde denna ordning på frågorna var för att upplevelsen av den fiktiva
detaljisten inte skulle påverkas av respondenternas tidigare attityder till varumärkena.
Dessutom ville författarna inte att de tillfrågade i det första skedet skulle förstå att det var just
Zoégas och Pågen som var föremål för undersökningen. I avsnitt 3.7.3 Mätmått presenteras
närmare de mått som användes för utvärdering av detaljisten och varumärket. De avslutande
frågorna berörde demografiska variabler såsom kön, ålder samt stad respondenterna bor i.

3.7.2 Enkätens utformning
Alla frågebatterier följde samma ordning och var identiska för samtliga enkäter och grupper,
med undantag för att varumärkesspecifika ord byttes ut. Samtliga frågebatterier som använts
är beprövade i tidigare forskningssammanhang. Frågebatterierna behandlade frågor som mätte
konsumenternas attityd, upplevd inspiration, upplevd kvalitet och upplevt pris till både
varumärket och detaljisten, samt ytterligare butiksatmosfär kopplat till detaljisten och utgår
från den teori som beskrivs i avsnitt 2. Att frågebatterierna hämtats från tidigare studier gör att
det i större utsträckning går att säkerhetsställa att frågorna mäter det studien ämnar mäta.
Vidare kontrollerades även huruvida respondenterna förstått det undersökningen ämnar mäta.

3.7.3 Mätmått
Frågorna i enkätstudien utgörs främst av en sjugradig Likertskala där 1 motsvarar instämmer
inte alls och 7 motsvarar instämmer helt (Berntson et al., 2016; Hagevi & Viscovi, 2016;
Söderlund, 2005). För att öka reliabiliteten i mätningarna består frågebatterierna av ett flertal
frågor, det vill säga flera frågor används för att undersöka ett gemensamt fenomen (Hagevi &
Viscovi, 2016; Söderlund, 2005). Vidare accepteras endast de index som hade ett Cronbach’s
alpha över 0,70 enligt rekommendationer av Söderlund (2005).
För att undersöka respondenternas värderingar och attityder användes för vissa frågor
Osgoodskalan som svarskala. Detta är en skala med semantiska differentialer och består av två
adjektiv som representerar två ytterligheter av ett värdeladdat begrepp såsom negativt/ positivt
(Berntson et al., 2016). Även om alla frågebatterier är hämtade från tidigare studier har
översättningar från engelska behövts göras i vissa fall utifrån författarnas bästa förmåga. Nedan
presenteras de mätmått och frågebatterier som använts i studien.
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3.7.3.1 Attityd
För att undersöka respondenternas attityd till detaljisten användes ett flerfrågemått som
Söderlund (2001) rekommenderar där de tillfrågade tar ställning till följande påståenden
gällande detaljisten; tycker om/ tycker inte om, bra/ dålig samt positiv/ negativ.
Gällande attityd till varumärket tillfrågades respondenterna vad de anser om den specifika
produkten varumärket erbjuder. Respondenterna fick då ta ställning till huruvida; Det här är
en dålig/ bra produkt, Jag ogillar/ gillar produkten, Jag känner mig negativ/ positiv gentemot
produkten, Produkten är förfärlig/ fin, Produkten är otrevlig/ trevlig, Produkten är oattraktiv/
attraktiv samt Jag godkänner inte/ godkänner produkten enligt rekommendationer från
Shamdasani, Stanaland & Tan (2001).

3.7.3.2 Upplevd inspiration
För att mäta upplevd inspiration användes ett flerfrågemått framtaget av Böttger et al. (2017).
De tillfrågade fick ta ställning till följande påståenden om dels detaljisten; Jag blir inspirerad
till att köpa något, Jag känner en önskan att köpa något, Mitt intresse för att köpa något ökar,
Jag blir motiverad att köpa något samt Jag känner ett begär att köpa något men också gällande
varumärket; Jag är inspirerad att köpa produkten, Jag känner en önskan att köpa produkten,
Mitt intresse för att köpa produkten ökar, Jag är motiverad att köpa produkten samt Jag känner
ett begär att köpa produkten.

3.7.3.3 Upplevd kvalitet
För att mäta respondenternas upplevda kvalitet gällande detaljisten fick respondenterna i
enlighet med rekommendationer från Darke, Brady, Benedicktus & Wilson (2016) ta ställning
till följande påståenden; Jag anser att produkter från Matbutiken.se är välgjorda, Jag anser att
produkter från Matbutiken.se kommer att fungera som de ska samt Jag anser att produkter från
Matbutiken.se har en lång livslängd.
För att undersöka den upplevda kvaliteten för varumärket användes ett flerfrågemått
rekommenderat av Dahlén, Thorbjørnsen & Sjödin (2001) där respondenterna fick ta ställning
till huruvida de anser att; ...kvaliteten på denna produkt är hög, ...kvaliteten på denna produkt
är högre än genomsnittet samt ...kvaliteten på denna produkt är bättre än konkurrerande
produkter.

3.7.3.4 Upplevt pris
För att mäta respondenternas upplevda pris för detaljisten användes ett mått enligt Bearden,
Netemeyer & Haws (2011) där respondenterna fick ta ställning till följande påståenden; Jag
anser att Matbutiken.se’s produkter ger värde för pengarna, Jag anser att jag överlag är nöjd
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med priserna på Matbutiken.se samt Jag anser att priset på produkten jag köpte från
Matbutiken.se är för högt givet kvaliteten på produkterna.
För att mäta det upplevda priset för varumärket användes ett flerfrågemått rekommenderat av
Sweeney & Soutar (2011) där de tillfrågade fick svara på om de anser att Zoégas/ Pågen; ..har
ett rimligt pris, ...erbjuder värde för pengarna, ...är en bra produkt till detta pris samt ...skulle
vara ett ekonomiskt alternativ.

3.7.3.5 Butiksatmosfär
För att mäta butiksatmosfären använts ett flerfrågemått som mäter pleasentness och arousal
(Dahlén et al. 2017). Respondenterna fick enligt rekommendationer från Bearden et al. (2011)
ta ställning till hur de upplever butiksmiljön; (pleasure;) ledsam/ glad, irriterande/ belåten,
otillfredställande/ tillfredställande, dyster/ munter, (arousal;) avslappnad/ stimulerande, lugn/
exalterad, sansad/ vild samt dämpad/ uppjagad.

3.7.4 Utförande och urval
Huvudstudien genomfördes under perioden 18–29 april och utformades med hjälp av det
digitala verktyget Qualtrics. Funktionen randomizer användes för att slumpmässigt distribuera
enkäterna med de fyra olika produktpresentationerna mellan respondenterna. För att skapa en
så verklighetstrogen och autentisk miljö som möjligt distribuerades enkäterna endast online.
Totalt deltog 318 respondenter i studien. Ett urval baserat på tillgänglighet gjordes då enkäten
distribuerades genom mail och sociala medier. Således användes ett bekvämlighetsurval
(Berntson et al., 2016). För att säkerhetsställa att den insamlade datan som ligger till grund för
studien var tillförlitlig, kontrollerades respondenternas svar. I de fall där svaren inte ansågs
pålitliga då svaren överhuvudtaget inte varierade och att det därmed fanns starka misstankar
om att respondenten inte läst frågorna, exkluderades respondenterna. Vidare uteslöts även
respondenter som ej fullföljt hela studien eller som felaktigt besvarade
manipulationskontrollen.
Kvar för vidare analys var 232 respondenter och därmed har 86 respondenter uteslutits ur
databasen. Av de 232 kvarvarande respondenterna var 146 kvinnor, 85 män och 1 identifierade
sig som annat. Respondenterna var i åldrarna från 18 till 76 år där medelvärdet var 24 år och
medianen 23 år.

3.7.5 Analysverktyg
För att genomföra statistiska tester i för- och huvudstudien användes analysverktyget SPSS 25.
Som tidigare nämnts exkluderades respondenter som ej ansågs tillförlitliga samt respondenter
som ej fullföljt hela studien. Respektive experimentgrupp består även av över 30 respondenter,
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vilket möjliggör jämförelser mellan grupperna (Söderlund, 2005). Vidare gjordes index av alla
frågebatterierna (se Tabell 2). Dock accepteras endast de index som hade ett Cronbach’s alpha
över 0,70 i enlighet med rekommendationer från Söderlund (2005).
I frågebatteriet beträffande upplevt pris till detaljisten kodades en av delfrågornas skala om till
omvänd skala för att möjliggöra jämförelser med de andra frågorna. Dock identifierades ett för
lågt Cronbach’s alpha (0,288) för frågorna om upplevt pris rörande detaljist. Efter
rekommendationer av Söderlund (2005) om uteslutning av en fråga, i detta fall den omvända
delfrågan, uppnåddes dock ett värde på Cronbach’s alpha om 0,848 och indexet inkluderades
därmed för vidare analys (se Tabell 2).
För att jämföra de två grupperna med annons (123 stycken respondenter) och utan annons (109
stycken respondenter), genomfördes medelvärdesanalyser vilka togs fram genom independent
t-tests (se Tabell 3). Separata tester gjordes på detaljist- och varumärkesnivå. En en- samt
femprocentig signifikansnivå användes vid jämförelsen av medelvärdena och alla resultat med
p-värde under denna nivå accepteras och omnämns vidare som statistiskt säkerhetsställda.
För vidare analyser genomfördes två olika regressionsanalyser; multipel regressionsanalys
samt logistisk regressionsanalys beroende på skalorna av de beroende variablerna kundnöjdhet
och konverteringsgrad. Något som dock bör uppmärksammas är att den upplevda
inspirationens påverkan på̊ konverteringsgraden endast går att bekräfta på̊ en tioprocentig
signifikansnivå. Således är denna effekt förhållandevis svagt vilket är något som bör tas i
beaktning.

3.7.6 Studiens tillförlitlighet
För att bedöma hur tillförlitlig och giltig informationen och resultaten är förs nedan en
diskussion som utgår från begreppen reliabilitet och validitet (Bell, 2016). Med hjälp av dessa
begrepp bedöms studiens kvalitet utifrån systematiska och slumpmässiga mätfel (Söderlund,
2005).

3.7.6.1 Reliabilitet
Reliabilitet är huruvida studiens resultat är tillförlitliga och trovärdiga (Jacobsen, 2002) och
avser hur mycket avvikelse som finns mellan det observerade värdet och det verkliga värdet på
grund av slumpmässiga mätfel (Söderlund, 2005). Det vill säga en studie med hög grad av
reliabilitet kan upprepas flera gånger med likartat utfall (Bell, 2016). För att öka reliabiliteten
användes tidigare beprövade frågebatterier (Söderlund, 2005).
Vidare kontrollerades intern konsistens för frågebatterierna med Cronbach’s alpha för att på så
sätt påvisa studiens reliabilitet (Söderlund, 2005). Detta är ett mått som redogör för hur
konsekventa respondenterna är i sina svar och avgör huruvida frågebatterierna bör slås ihop till
index eller inte. Det kunde dock konstateras att inte alla frågebatterier uppnådde denna nivå,
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vilket justerades för, genom att utesluta frågor för att på så sätt nå ett högre värde på Cronbach’s
alpha (se Tabell 2). På så sätt har det kunnat säkerställas att mer tillförlitliga index tagits fram.

3.7.6.2 Validitet
Validitet behandlar studiens giltighet och relevans (Jacobsen, 2002) och avser i vilken
utsträckning ett mått är befriat från såväl slumpmässiga som systematiska mätfel (Söderlund,
2005). Nedan redogörs för de åtaganden som gjorts för att öka den interna och externa
validiteten.
Intern validitet
Intern validitet eller intern giltighet är ett mått som behandlar hur väl det som faktiskt avses att
mätas mäts (Jacobsen, 2002). För att uppnå detta utformades enkätfrågorna som frågebatterier
(Hagevi & Viscovi, 2016). Att använda frågebatteri medför att variablerna mättes på flera
delfrågor, vilket ökar svarens giltighet (Jacobsen, 2002). Vidare grundar sig uppsatsen på teori
och frågebatteri som tidigare beprövats. Detta bör leda till ökad begreppsvaliditet då sambandet
mellan studiens mätmått och liknande mätmått är relativt högt, samt att det minimerar risken
för att respondenterna misstolkar eller missförstår frågorna (Jacobsen, 2002). Vidare mättes
variablerna genom antingen en sjugradig Likertskala eller Osgoodskala eftersom dessa skalor
hjälper till att belysa skillnader mellan respondenternas svar (Söderlund, 2005). För att undvika
att föregående frågor skulle påverka respondenternas svar övervägdes noga i vilken ordning
frågorna skulle presenteras i enkäten för att på så sätt undvika ordningseffekter, och därmed
höja den interna validiteten (Söderlund, 2005).
Den webbhandel som inkluderades i studien utgick ifrån observation av likartade webbshoppar
inom samma bransch och kategori. På så sätt kunde en så realistisk och verklighetstrogen
webbhandel som möjligt skapas med avsikt för att höja den interna validiteten. Dock bör det
påpekas att respondenterna ej fritt kunde navigera på hemsidan, eller genomföra jämförelser
med konkurrerande aktörer, vilket minskar den interna validiteten. Att endast en
insamlingsmetod används kan dock medföra att den interna validiteten höjs.
Extern validitet
Extern validitet mäter i vilken grad studien är generaliserad samt om de redovisade resultaten
kan appliceras på populationen (Jacobsen, 2002). För att uppnå extern validitet har de
statistiska tester som genomförts godkänts på en en- och femprocentig signifikansnivå för
vilket resultatet anses statistiskt säkerhetsställt. För en tioprocentig signifikansnivå anses
resultaten vara svagt signifikanta.
Det bör dock poängteras att databasen är något snedfördelad med hänseende på kön och ålder,
där en majoritet av respondenterna är kvinnor samt att såväl median- och medelåldern är relativt
låg. Det kan dock argumenteras för att personer i den överrepresenterade åldern 20–25 år, i
större utsträckning handlar online och på så sätt blir studien mer applicerbar i önskat
sammanhang.
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4. Resultat och analys
I följande avsnitt presenteras uppsatsens resultat som framkommit från huvudstudien
tillsammans med den teoretiska referensram som gemensamt ligger till grund för besvarande
av uppsatsens problemformulering. Först presenteras de resultat som kan härledas till det
annonserade varumärket utifrån hypotes 1a–4a och därefter följer resultaten kopplade till
detaljisten utifrån hypotes 1b–4b samt 5. Därefter presenteras en vidare analys av de
framkomna resultaten. Såväl signifikanta som icke-signifikanta resultat redovisas och
kommenteras vidare i uppsatsens diskussionsavsnitt.

4.1 Resultat och analys av huvudstudien
4.1.1 Varumärkesnivå
Nedan redovisas resultaten för hypotes 1a, 2a, 3a samt 4a vilka alla berör annonseffekter som
kan härledas till varumärket (se Tabell 3). Hypoteserna utformades i tron om att den allmänna
uppfattningen av varumärkena skulle upplevas som mer positiv vid närvarandet av annons till
skillnad från om en annons inte inkluderades i flödet, detta oavsett vilket varumärke som
behandlas. Därför har gemensamma analyser för Zoégas och Pågen utförts.

4.1.1.1 Attityd
Hypotes 1a utformades i tron om att närvaro av annonser kommer bidra till att
varumärkesattityden blir mer positiv. Resultatet uppvisar en signifikant skillnad vad gällande
varumärkesattityd om en annons inkluderades i flödet. Medelvärdesskillnaden mellan attityden
till varumärket utan annons (Mutan_annons = 4,73) och med annons (Mmed_annons = 5,04) är 0,31.
Resultatet styrker således hypotes 1a; Annonsexponering i flödet bidrar till en mer positiv
attityd till varumärket.

4.1.1.2 Upplevd inspiration
Hypotes 2a utarbetades med tron om att närvaron av annonser i flödet influerar respondenterna
i form av att varumärket upplevs som mer inspirerande. Studien visar ett statistiskt
säkerhetsställt resultat om att varumärket upplevs som mer inspirerande med annons än om
ingen annons visas. Medelvärdesskillnaden mellan upplevd inspiration till varumärket utan
annons (Mutan_annons = 3,35) och med annons (Mmed_annons = 3,97) är således 0,62. Därmed
styrker resultatet hypotes 2a; Annonsexponering i flödet bidrar till att varumärket upplevs
som mer inspirerande.

20

4.1.1.3 Upplevd kvalitet
I tron om att annonser i flödet bidrar till att varumärket upplevs vara av högre kvalitet
utformades hypotes 3a. Resultaten uppvisar en signifikant skillnad i upplevd kvalitet beroende
på huruvida en annons var närvarande eller inte. Medelvärdesskillnaden mellan varumärkets
upplevda kvalitet utan annons (Mutan_annons = 4,32) och med annons (Mmed_annons = 4,86) är 0,54.
Således styrker resultatet hypotes 3a; Annonsexponering i flödet bidrar till att varumärket
upplevs vara av högre kvalitet.

4.1.1.4 Upplevt pris
Hypotes 4a utformades i tron om att närvaron av en annons i flödet bidrar till att varumärkets
upplevda pris anses mer fördelaktigt. Testerna visar ett statistiskt säkerhetsställt resultat att
priset upplevs som mer fördelaktigt när en annons exponeras än om så ej är fallet.
Medelvärdesskillnaden mellan det upplevda priset utan annons (Mutan_annons = 4,00) och med
(Mmed_annons = 4,37) är således 0,37. Resultatet styrker därmed hypotes 4a;
Annonsexponering i flödet bidrar till att varumärkets pris upplevs som mer fördelaktigt.

4.1.2 Detaljistnivå
Nedan redovisas hypotes 1b, 2b, 3b, 4b samt 5 vilka alla berör annonseffekter som härleds till
detaljisten (se Tabell 3). Hypoteserna grundar sig i tron om att exponering av annonser medför
positiva effekter för detaljisten.

4.1.2.1 Attityd
I tron om att närvaro av annonser i flödet kommer bidra till att attityden till detaljisten förbättras
utarbetades hypotes 1b. Studien visar ett statistiskt säkerhetsställt resultat om att attityden till
detaljisten upplevs som mer positiv med annons än om ingen annons visas.
Medelvärdesskillnaden mellan attityden till varumärket utan annons (Mutan_annons = 4,68) och
med annons (Mmed_annons = 5,13) är således 0,45. Därmed styrker resultatet hypotes 1b;
Annonsexponering i flödet bidrar till en mer positiv attityd till detaljisten.

4.1.2.2 Upplevd inspiration
Hypotes 2b utformades i tron av att exponering av annonser i flödet bidrar till att detaljisten
upplevs som mer inspirerande. Resultatet uppvisar statistiskt signifikanta
medelvärdesskillnader med avseende på den upplevda inspirationen. Medelvärdesskillnaden
mellan utan annons (Mutan_annons = 3,34) och med annons (Mmed_annons = 3,77) är därmed 0,43.
Resultatet styrker således hypotes 2b; Annonsexponering i flödet bidrar till att detaljisten
upplevs som mer inspirerande.
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4.1.2.3 Upplevd kvalitet
Hypotes 3b utarbetades i tron om att närvaro av annonser i flödet bidrar till att detaljisten
upplevs vara av högre kvalitet. Efter tester kunde det dock konstateras att inga signifikanta
medelvärdesskillnader kunde redovisas mellan upplevd kvalitet när annonser exponeras och
när så ej var fallet. Medelvärdesskillnaden mellan varumärkets upplevda kvalitet utan annons
(Mutan_annons = 4,66) och med annons (Mmed_annons = 4,85) är 0,19 men är således ej statistiskt
säkerställt. Därmed förkastas hypotes 3b; Annonsexponering i flödet bidrar till att
detaljisten upplevs vara av högre kvalitet.

4.1.2.4 Upplevt pris
Hypotes 4b utformades i tron om att annonsexponering i flödet bidrar till att priset hos
detaljisten upplevs som mer fördelaktigt. Resultatet uppvisar statistiskt signifikanta
medelvärdesskillnader med avseende på upplevt pris. Medelvärdesskillnaden mellan
detaljistens upplevda pris mellan utan annons (Mutan_annons = 4,24) och med annons (Mmed_annons
= 4,67) var därmed 0,43. Resultatet styrker således hypotes 4b; Annonsexponering i flödet
bidrar till att priset hos detaljisten upplevs som mer fördelaktigt.

4.1.2.5 Butiksatmosfär
Hypotes 5 är detaljistspecifik och utformades i tron om att exponering av annonser i flödet
bidrar till att butiksatmosfären upplevs som mer tilltalande. Resultatet uppvisar en signifikant
skillnad av upplevelsen av butiksatmosfären beroende på om en annons var närvarande eller
inte. Medelvärdesskillnaden mellan utan annons (Mutan_annons = 3,89) och med annons
(Mmed_annons = 4,23) är 0,34. Därmed styrker resultatet hypotes 5; Annonsexponering i
flödet bidrar till att butiksatmosfären upplevs som mer tilltalande.

4.2 Reviderat konceptuellt ramverk
I enlighet med uppsatsens resultat bekräftas majoriteten av hypoteserna i enlighet med det
framtagna konceptuella ramverket. Dock kunde hypotes 3b; Annonsexponering i flödet bidrar
till att detaljisten upplevs vara av högre kvalitet, ej statistiskt säkerhetsställas och därmed
förkastas hypotesen. Således revideras det konceptuella ramverket och presenteras nedan (se
Figur 2). Därmed kan det i enlighet med studiens framkomna resultat bekräftas att
annonsexponering i flödet förbättrar respondenternas attityd till varumärket, varumärket
upplevs som mer inspirerande, mer kvalitativt samt att priset upplevs som mer fördelaktigt.
Även detaljisten påverkas av annonsexponeringen då attityden gentemot detaljisten blir mer
positiv, detaljisten upplevs mer inspirerande, priset upplevs mer fördelaktigt samt
butiksatmosfären upplevs mer attraktiv.
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Figur 2: Reviderat konceptuellt ramverk

4.3 Vidare analys
Med ovan resultat som bakgrund anses annonser i flödet påverka attityd, upplevd inspiration,
upplevd kvalitet samt upplevt pris kopplade till varumärket. Vidare visar resultaten att dessa
annonser har en effekt på attityd, upplevd inspiration, upplevt pris samt butiksatmosfär vilka
härleds till detaljisten. Då dessa effekter identifierats antas vidare analyser kunna genomföras.
Författarna anser att det är intressant att undersöka om dessa effekter på varumärkesnivå ökar
sannolikheten för högre konverteringsgrad samt på detaljistnivå se om variablerna kan förklara
konsumenternas kundnöjdhet. Detta med stöd av tidigare teorier som identifierat liknande
förhållanden (se avsnitt 2).
En logistisk regressionsanalys genomfördes för att bedöma påverkan av variablerna för
sannolikheten att respondenterna skulle köpa just den annonserade produkten (se Tabell 4).
Modellen bestod av de fyra oberoende variablerna attityd, upplevd inspiration, upplevd kvalitet
samt upplevt pris kopplade till varumärket. Den fullständiga modellen var statistiskt
signifikant, x2 (4, N = 123) = 23,428; p<0,001, vilket indikerar att modellen kunde skilja mellan
de respondenter som valt att köpa den annonserade produkten samt de som valt att köpa en
annan produkt. Den fullständiga modellen förklarar mellan 17,3% (Cox and Snell R square)
och 23,7% (Nagelkerke R squared) av variansen. Tabell 4 illustrerar att variabeln upplevd
kvalitet visar ett statistisk säkerhetsställt bidrag till modellen på en femprocentig
signifikansnivå (p<0,05) medan upplevd inspiration var statistisk säkerhetsställt på en
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tioprocentig signifikansnivå (p<0,10). Med detta sagt är upplevd kvalitet den största prediktorn
till köp av den annonserade produkten med en odds ratio om 1,762 och därefter upplevd
inspiration med en odds ratio om 1,388, med förutsättningen att en tioprocentig signifikansnivå
godtas. De andra variablerna påvisade inget statistisk säkerhetsställt resultat och inkluderas
därför inte i modellen. Således anses det visat att de effekter som upplevd kvalitet samt upplevd
inspiration medför när annonser i flödet inkluderas kan påverka respondenternas sannolikhet
till köp av den annonserade produkten.
Vidare undersöktes huruvida effekterna av annonserna i flödet på detaljistnivå kan förklara
kundnöjdheten. En multipel regressionsanalys mellan den beroende variabeln kundnöjdhet
samt de oberoende variablerna attityd (β = 0,263; p<0,01), upplevd inspiration (β = 0,239;
p<0,01), upplevt pris (β = 0,248; p<0,01) samt butiksatmosfär (β = 0,340; p<0,01)
genomfördes och resultatet påvisade att dessa fyra variabler förklarar kundnöjdhet vid
närvarande av annons med 56,8% (β = 0,568; p<0,01) (se Tabell 5). I enlighet med den teorin
som tidigare presenterats samt det framkomna resultatet anses de positiva effekter som
annonserna medför förklara en relativt stor del av kundnöjdheten.
Därmed har ett samband mellan de positiva effekterna som annonser i flödet medför och
kundnöjdhet samt konverteringsgrad identifierats vilket illustreras i Figur 3.

Figur 3: Konceptuell modell av vidare analys
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5. Diskussion
I följande avsnitt diskuteras med utgångspunkt från den tidigare angivna teorin, den data som
ligger till grund för studien. Resultaten redogör för mestadels signifikanta effekter som
konsekvens av närvaron av annonser i flödet. I diskussionen behandlas och diskuteras de olika
effekterna mer djupgående på varumärkes- samt detaljistnivå.

5.1 Diskussion kring effekterna på varumärkesnivå
Med bakgrund av uppsatsens studie går det att konstatera att när annonser inkluderas i flödet
resulterar det i positiva effekter som kan härledas till det annonserade varumärket. Dessa
effekter diskuteras nedan.
I denna studie kunde det statistiskt säkerhetsställas att annonser i flödet leder till att
konsumenter upplever det annonserade varumärket som mer kvalitativt. Detta positiva
förhållande mellan annonsering och uppfattad kvalitet har tidigare påvisats (Maskasi et al.,
2014) då annonser kan bidra till att ett varumärke associeras med högre kvalitet (Keller, 2003;
Kerem et al., 2013). Att varumärket upplevs som mer kvalitativt är positivt då det ökar
konsumenternas villighet att köpa det annonserade varumärkets produkter (Beneke & Carter,
2015). Dessutom minskar konsumenternas upplevda risk när ett varumärke upplevs som mer
kvalitativt (Liljander et al., 2009) vilket därmed kan sänka tröskeln för köp. Den positiva
upplevda kvalitet som annonserna i flödet medför, visar i den vidare analysen att
konsumenternas sannolikhet till köp av den annonserade produkten ökar. Att för varumärken
investera i annonser i flödet som uppmärksammar en specifik produkt anses därmed
fördelaktigt.
Störst signifikant skillnad identifierades avseende att respondenterna upplever varumärket som
mer inspirerande när en annons var närvarande än om så ej var fallet. Detta går i linje med
tidigare studier om att marknadskommunikation kan framkalla upplevd inspiration kopplat till
varumärket (Böttger et al., 2017). Att skapa inspiration är viktigt då det leder till ökad
varumärkespreferens, påverkar konsumenternas köpbeteende (Böttger et al., 2017) samt ökar
antalet impulsköp och stärker varumärkesengagemanget (Brodie et al., 2011; Pansari & Kumar,
2017; Rook & Fisher, 1995). Skillnaden mellan den upplevda inspirationen när en annons
inkluderades till skillnad från när en annons inte var närvarande, antas bero på att en annons i
denna annars rätt fyrkantiga och statiska miljö stimulerar konsumenterna. Tidigare har Böttger
et al. (2017) visat att den upplevda inspirationen ökar när konsumenterna blev exponerade för
kommunikation i form av bilder i samband med recept i en matbutik online. I denna studie
kunde det också påvisas att annonser även kan fungera som en inspirationshöjare. Att använda
sig av kommunikation i form av annonser ökar den upplevda inspirationen, vilket resulterar i
positiva effekter som kan härledas till det annonserade varumärket. Dessutom kunde det i den
vidare analysen påvisas att upplevd inspiration har en påverkan på sannolikheten för att
konsumenter väljer att köpa det annonserade varumärkets produkt, vilket även bekräftas av
tidigare studier (Böttger et al., 2017). Att öka sannolikheten för köp bör eftersträvas och
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annonser i flödet anses vara ett verktyg för att öka möjligheterna för detta. Vidare bör det dock
uppmärksammas att den upplevda inspirationens påverkan på konverteringsgraden endast går
att bekräfta på en tioprocentig signifikansnivå. Således är dessa effekter förhållandevis svaga
vilket är något som bör tas i beaktning.
I studien påvisades också en signifikant skillnad avseende konsumenternas attityd till
varumärket, beroende på om en annons inkluderades i flödet eller inte. Det vill säga attityden
till varumärket när en annons exponeras bredvid en specifik produkt är mer positiv än om ingen
annons presenteras. Resultaten i denna studie stödjer tidigare forskning som visar att annonser
påverkar konsumenters inställning till en viss produkt eller varumärke (Yaveroglu & Donthu,
2008). Att skapa positiva attityder till ett varumärke är önskvärt då det medför positiva fördelar,
och annonser kan då vara ett strategiskt hjälpmedel för att nå dessa effekter. Cho et al. (2001)
har visat att annonser kan bidra till att konsumenters attityd gentemot ett visst varumärke
förbättras, vilket enligt McCoy et al. (2009) bidrar till ökad varumärkeskännedom. Vidare
anses annonser påverka konsumenters långsiktiga attityder vilket kan leda till ökad
varumärkespreferens samt kan påverka konsumenters köpbeteende (Yaveroglu & Donthu,
2008).
Trots att Yaveroglu & Donthu (2008) har visat att attityder bidrar till att konsumenter i högre
grad väljer att köpa det annonserade varumärkets produkter kunde inga sådana resultat i denna
studie påvisas. Den vidare analysen kunde alltså ej påvisa att de positiva attityder som en
annons i flödet medför har en signifikant inverkan på konsumenters sannolikhet för köp av det
annonserade varumärkets produkt. Att inget statistiskt säkerhetsställt resultat kunde redovisas
kan bero på ett flertal faktorer. En förklaring skulle kunna kopplas till att attityder kan uppstå
över lång tid och att konsekvenserna därmed också blir långsiktiga (Briggs & Hollis, 1997;
Yaveroglu & Donthu, 2008). På så sätt skulle det kunna hävdas att en ögonblicksbild är
tillräcklig för att öka varumärkesattityden, men inte tillräcklig för att dessa attityder ska leda
till ytterligare påföljder såsom ökad sannolikhet för köp. Att dock mer positiva attityder kunde
härledas till närvaron av annonser i flödet är en värdefull insikt som varumärkena bör ta hänsyn
till och anamma.
Vidare påvisades även en signifikant skillnad i upplevt pris beroende på om en annons var
närvarande eller inte. Detta går i linje med en tidigare undersökning som påvisat att de signaler
annonser medför påverkar konsumenternas upplevda pris (Carpenter & Moore, 2008).
Resultatet i denna studie kunde påvisa att annonser i flödet leder till att konsumenterna upplever
priset av det annonserade varumärket som mer fördelaktigt än om ingen annons inkluderades i
flödet. Tidigare undersökningar redogör för hur upplevt pris har en påverkan på konsumenters
köpintention (Dodds et al., 1991) samt att annonser kan ändra konsumenternas köpbeslut
(Morwitz et al., 1998). Banerjee (2009) visar på resultat att annonser ger informativa signaler
om produktens pris och att närvaron av annonser på så sätt ökar sannolikheten till att
konsumenter väljer att köpa en viss produkt. I denna studie kunde dock inget signifikant
samband mellan det upplevda priset och köp finnas. Den vidare analysen kunde alltså påvisa
att det upplevda pris som en annons i flödet medför ej har en signifikant påverkan på
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konsumenters sannolikhet för köp av den annonserade varumärkets produkt. Detta kan bero på
att konsumenters upplevelse av pris är mycket komplex då bland annat stora variationer kan
finnas mellan olika konsumenter samt att prisupplevelsen kan skilja sig åt beroenden på
situation (Dodds et al., 1991). Även om den positiva prisuppfattning som annonserna i flödet
medför inte signifikant kunnat bevisa att sannolikheten för köp ökar, är konsumenternas
upplevelse av ett fördelaktigt pris något som varumärkena bör eftersträva. Annonser i flödet är
då något som kan förbättra denna upplevelse.

5.2 Diskussion kring effekterna på detaljistnivå
Med bakgrund av uppsatsens studie går det vidare att påvisa att när annonser inkluderas i flödet
resulterar det i positiva effekter som kan härledas till detaljisten. Nedan diskuteras dessa
effekter.
Uppsatsens studie visade att annonsexponering i flödet leder till en mer positiv attityd gentemot
detaljisten. Detta går i linje med tidigare studier av Hwang & Lee (2018) som även fann ett
samband mellan konsumenternas uppfattning av en annons samt attityden gentemot
webbhandeln. Att närvaron av annonser har en positiv effekt på konsumenters attityd till
detaljisten kan förklaras till en viss del av en tidigare undersökning av Yaveroglu & Donthu
(2008) som visar att konsumenter undermedvetet påverkas av annonser. Vidare kan
onlineannonser även ha en påverkan på attityder i enlighet med en studie av Briggs & Hollis
(1997). Därmed kan detaljister använda annonser i flödet i sin webbshop, inte bara för att
attrahera konsumenter och påverka deras köpbeteende, utan även för att skapa positiva attityder
(Dahlén et al. 2017). Den vidare analysen visar därutöver att positiva attityder till detaljisten
även förklarar konsumenternas kundnöjdhet. Därmed anses det ytterligare fördelaktigt för
detaljisterna att skapa de positiva attityderna då det bidrar till att konsumenternas totala
upplevelse av detaljisten förbättras.
Studien visade även att exponering av annonser leder till att detaljisten upplevs som mer
inspirerande. Resultaten bekräftas av tidigare studier av Böttger et al. (2017) som visar hur
annonser kan framkalla inspiration, och som vidare kan få detaljisten att upplevas som mer
inspirerande. Denna insikt är mycket värdefull då det anses svårare att vara inspirerande i en
webbhandel jämfört med i fysiska butiker. En av anledningarna till detta är att i en fysisk butik
kan inspiration lättare genereras då detaljister i denna miljön kan anspela på fler sinnen såsom
lukt, känsel med mera. I en digital miljö är dessa möjligheter betydligt mer begränsade. Därmed
behöver webbutiker förlita sig mer på det visuella för att skapa inspiration, och denna studie
visar att annonser i flödet kan användas för att just skapa inspiration.
Att detaljisten upplevs som inspirerande påverkar inte enbart konsumenters attityd till
detaljisten, utan inspiration kan även stärka kundrelationer som kan leda till ökad lojalitet och
kundnöjdhet (Böttger et al., 2017). Att inspiration som härrör från annonser kan förklara
konsumenternas kundnöjdhet är även något som bekräftas i den vidare analysen, och som
diskuterat ovan är av stor betydelse för relationen mellan konsumenter och detaljisten.
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Även fast det i den tidigare presenterade teorin fanns stöd för att annonsexponeringen skulle
kunna bidra till att detaljisten upplevs vara av högre kvalitet, kunde inget statistiskt
säkerhetsställt resultat för detta påvisas i denna studie. Anledningen kan bero på flera faktorer.
Även om tidigare studier har visat på hur annonser kan ge informativa signaler om kvalitet
(Banerjee, 2009) och att det finns ett positiv förhållande mellan annonser och uppfattad kvalitet
(Makasi et al., 2014), är sambandet för svagt mellan just upplevd kvalitet till detaljisten och
annonserna i flödet. Även om annonserna signalerar att varumärket upplevs som mer
kvalitativt, så innebär det inte i sig att denna effekt även kan härledas till detaljisten utan med
bakgrund av denna studie antas upplevelsen av en detaljists kvalitet påverkas av andra faktorer
än just annonser i flödet.
Vidare stödjer studien att annonser i flödet bidrar till att priset hos detaljisten upplevs som mer
fördelaktigt. Det signifikanta resultatet stöds av tidigare forskning då annonser generellt antas
påverka konsumenters prisupplevelse (Carpenter & Moore, 2008), och mer specifikt kan
annonser på en hemsida signalera och skapa en övergripande uppfattning av priset hos en
detaljist (Zeithaml, 1988). Att som detaljist associeras med ett mer fördelaktigt pris är av stor
betydelse då just pris är en viktig aspekt för konsumenterna vid val av matvarubutik
(Huddleston et al., 2009). Den vidare analysen påvisar dessutom att det mer fördelaktiga priset
som konsumenterna upplever vid närvarande av annons i flödet förklarar en del av
kundnöjdheten.
Slutligen påvisades även att annonser i flödet bidrar till att butiksatmosfären upplevs som mer
tilltalande. Denna annonseffekt har tidigare bevisats i fysiska livsmedelsbutiker (Garaus et al.,
2017) då marknadskommunikation och annonser är ett exempel på en atmosfärisk signal i en
butiksmiljö (Dawson & Kim, 2010). På grund av e-handelns karaktär är visuella signaler en av
de mest bidragande faktorerna till konsumenters upplevelse av den digitala butiksatmosfären.
Om konsumenterna upplever dessa signaler som attraktiva kan de framkalla reaktioner som gör
att produkter samt hela shoppingupplevelsen utvärderas mer positivt (Ha & Lennon, 2011).
Med detta som bakgrund anses studiens signifikanta resultat påvisa att annonser i flödet just är
en sådan visuell signal och därmed bidrar till att konsumenterna upplever butiksmiljön som
mer tilltalande. Dessutom kunde det i den vidare analysen påvisas att den positiva
butiksatmosfär som annonserna i flödet medför förklarar en relativt stor del av kundnöjdheten.
Att skapa en butiksatmosfär med attraktiva signaler är viktigt eftersom det kan framkalla
gynnsamma kundupplevelser och är därmed avgörande för en detaljists framgång (Pan et al.,
2008).
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6. Slutsats
I följande avsnitt redogörs för uppsatsens slutsats. Utifrån uppsatsens studie samt den tidigare
forskningen och de teorier som presenteras, besvaras frågeställningen.
Syftet med denna uppsats är att undersöka annonser i flödet hos digitala livsmedelsaktörer för
att studera vad de har för effekter på konsumenters uppfattningar av det annonserade
varumärket samt detaljisten. Studien som genomförts visar att annonser i flödet medför ett
flertal positiva effekter avseende såväl varumärket som till detaljisten.
Inledningsvis kan det konstateras att när annonser inkluderas i flödet ökar den positiva attityden
till varumärket. Varumärket upplevs även som mer inspirerande, mer kvalitativt samt att det
upplevda priset i högre utsträckning anses vara mer fördelaktigt. För att påvisa ytterligare en
dimension av effekterna av annonser i flödet undersöktes påverkan av variablerna för
sannolikheten att respondenterna skulle köpa just den annonserade produkten. Resultatet visade
att den upplevda kvaliteten samt till viss del att den upplevda inspirationen som annonserna i
flödet medför, har en positiv påverkan på konsumenternas sannolikhet till köp av den
annonserade produkten.
Studien syftar vidare till att utreda annonserna i flödet och dess effekt på detaljisten. Resultaten
visar att annonser i flödet ökar den positiva attityden till detaljisten, att detaljisten upplevs som
mer inspirerande, priset upplevs mer fördelaktigt samt att butiksatmosfären upplevs mer
tilltalande. Dessutom visade undersökningen att de positiva effekter som annonserna medför
förklarar en betydande del av konsumenternas kundnöjdhet.
Det går därmed att konstatera att konsumenterna uppfattar varumärket samt detaljisten olika
beroende på om annonser i flödet är närvarande eller ej. Slutsatsen blir således att såväl det
annonserade varumärket samt detaljisten gynnas av att använda annonser i flödet. Därmed
anses annonser i flödet kunna komma att bli en strategiskt viktig marknadsföringsstrategi och
en användbar konkurrensfördel för såväl varumärken som detaljister.
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7. Kritik och begränsningar
I följande avsnitt beskrivs den kritik och begränsningar som kan ha påverkat uppsatsens utfall
samt resultatens reliabilitet och validitet.
Under arbetets gång har en del begränsningar och kritik uppstått som bör belysas. Till att börja
med innehöll studien enbart ögonblicksbilder från en fiktiv hemsida vilket medför vissa
begränsningar som kan ha påverkat studiens utfall. Dels innebär det att respondenterna inte
kunde navigera fritt på hemsidan för att exempelvis få ytterligare information kring
produkterna, men även att de inte kunde få en mer nyanserad bild av detaljisten. Då
respondenterna inte hade möjlighet att styra, utforska eller bete sig som de kanske vanligtvis
skulle göra i en webbshop, är en kritik således hur verklighetstrogen studien upplevs. Det bör
därför noteras att om hemsidan hade varit designad mer som en riktig webbshop och inte enbart
en ögonblicksbild hade utfallet kunnat komma att bli annorlunda.
Ytterligare användes riktiga varumärken och annonser men en fiktiv detaljist. Fördelen med
detta är att respondenterna inte har haft några tidigare erfarenheter, attityder och associationer
till detaljisten, men även detta väcker kritik och minskar hur verklighetstrogen studien antas
vara.
Det bör även framhållas att de frågebatterier som användes för att mäta de olika effekterna på
annonserna kanske inte var de mest optimala för just denna undersökning. Exempelvis
konstaterades det att respondenterna hade svårt att bearbeta en av frågorna i frågebatteriet
gällande upplevt pris till detaljisten. Den omvända skalan kan ha förvirrat respondenterna vilket
senare resulterade i att frågan uteslöts för vidare analys. Därmed skulle eventuellt andra mått
kunnat användas mer framgångsrikt.
Vidare kan det resoneras kring valet av produkter som annonserna berörde, och om dessa har
haft en påverkan på studiens resultat. Studien behandlar de två kategorierna kaffe och bröd,
men det antas finnas en risk att de tillfrågade respondenterna inte i vanliga fall konsumerar
eller köper dessa produkter. Därmed kan respondenterna ofrivilligt ha ställts inför en situation
som de annars inte hamnar i, vilket kan ha genererat annorlunda svar än om andra
produktkategorier hade undersökts.
När enkäten skickades ut till respondenter gjordes det utifrån ett bekvämlighetsurval baserat
på tillgänglighet, då distributionen skedde via mail och sociala medier. Valet av denna
insamlingsmetod baserades på att enkäten ansågs bli mer verklighetstrogen om respondenterna
fick se detaljistens hemsida i en digital miljö istället för på ett utskrivet papper. Dock innebär
detta att de som svarade på enkäten till stor del bestod av personer i författarnas
bekantskapskrets. Ytterligare en begränsning blir därmed att varken förstudien eller
huvudstudien använde sig av ett slumpmässigt urval. Därmed skulle kritik kunna riktas mot
studien om resultaten är representativa för en hel population, och om utfallet hade skilt sig om
distributionen av enkäten hade skett på ett annat sätt.
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Slutligen kan kritik riktas mot utformningen av enkäten. Problematiken med att distribuera
enkäter online är att det försvårar möjligheten att kontrollera hur noga respondenterna läser
igenom frågorna och utifrån det avger svar. För att minimera uppkomsten av mindre noggranna
svar kan därför kontrollfrågor användas. I denna studie anses dock manipulationen vara så
tydlig då det enda som skiljer enkäterna åt är huruvida en annons inkluderas eller inte.
Dessutom guidas respondenterna på ett så pass tydligt sätt genom enkäten så att en
kontrollfråga därmed inte anses påverka resultaten till någon högre grad.
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8. Implikationer
I detta avsnitt ges insikter kring hur praktiker kan applicera uppsatsens resultat kring
annonsexponering, samt en förtydling kring hur dessa insikter kan genomföras rent praktiskt.
Utifrån uppsatsen studie går det att påvisa en rad implikationer för praktiker. Generellt kan det
konstateras att användningen av annonser i flödet hos matvarubutiker online kan generera
positiva effekter både för det annonserade varumärket såväl som till detaljisten.
Eftersom annonser i flödet påverkar konsumenters positiva attityder till varumärket och att
varumärket upplevs som mer inspirerande, mer kvalitativt samt att priset upplevs som mer
fördelaktigt är det av största vikt att utnyttja den nyvunna kunskapen om dessa annonser.
Framförallt anses det gynnsamt för varumärken att investera i annonser i flödet när
konsumenterna jämför olika produkter och står inför ett köpbeslut eftersom de effekter som
upplevd kvalitet samt upplevd inspiration medför när annonser i flödet inkluderas, påverkar
respondenternas sannolikhet till köp av den annonserade produkten.
Ytterligare visar resultaten att attityden till detaljisten som exponerar annonsen på sin hemsida
blir mer positiva när en annons inkluderas. Vidare kommer detaljisten upplevas som mer
inspirerade, det upplevda priset anses vara mer fördelaktigt samt att butiksatmosfären anses
vara mer attraktiv. Dessa effekter visar att detaljister genomgående kan använda annonser i
flödet på hemsidan för att ta del av de positiva kommunikationseffekter som dessa annonser
medför då även kundnöjdheten till stor del förklaras av dessa variabler.
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9. Rekommendationer och framtida forskning
I detta avsnitt redogörs för hur det i framtida studier går att bredda och fördjupa sig inom
ämnesområdet. Uppsatsen har för avsikt att bidra till akademin i form av det resultat och de
insikter som presenterats.
Med utgångspunkt från denna studie har en rad frågor aktualiserats som är i behov av vidare
forskning. Initialt hade det varit intressant att genomföra studien i en riktig webbshopsmiljö
och inte enbart som ögonblicksbilder i en enkät. Detta för att i så hög grad som möjligt
efterlikna en mer verklighetsbaserad kontext.
Vidare hade det även varit intressant att genomföra en kompletterande kvalitativ undersökning
för att få ökad förståelse kring varför annonserna i flödet framkallar de påvisade effekterna.
Resultaten från denna undersökning kan potentiellt bidra till att nya insikter adderas till det
konceptuella ramverket. Vidare kan ytterligare variabler i en kvantitativ undersökning studeras
för att se om annonserna bidrar till andra effekter än de som redovisas i denna studie.
I denna undersökning kunde det visas att närvaron av annonser i flödet medför positiva effekter
för såväl det annonserade varumärket samt till detaljisten. Det kan dock misstänkas att vissa
annonser ger större effekter än andra och därför hade det varit givande att undersöka vilken typ
av design på annonser som är mest fördelaktig att använda i denna kontext. Dessutom hade det
varit intressant att undersöka om effekterna av exponeringen av dessa annonser skiljer sig
mellan kända och okända varumärken. En ytterligare aspekt som kan undersökas är om
konsumenternas specifika mål i shoppingsituationen påverkar resultatet.
Att även mer i detalj undersöka hur detaljisten påverkas av annonser i flödet samt hur dessa
annonser påverkar faktiska aktörer på marknaden idag är vidare intressanta aspekter att studera.
I dagsläget använder endast de två största renodlade digitala dagligvaruhandlarna annonser i
flödet och att därmed se om det finns någon skillnad i effekterna av annonserna i flödet
beroende på om det är en renodlad digital dagligvaruhandel som exponerar annonsen eller om
det är en detaljist som även har fysiska butiker är vidare ett spännande forskningsområde.
Därtill vore en uppföljande undersökning som studerar huruvida de uppfattningar och attityder
som annonser i flödet medför har för effekter på lång sikt intressant att genomföra. På detta sätt
kan kanske sannolikheten för köp av det annonserade varumärkets produkt öka. Framtida
forskning kan även studera ifall effekterna skiljer sig åt beroende på konsumenternas tidigare
erfarenheter av att handla matvaror online.
Vidare är det även av största intresse att studera huruvida vetskapen om de effekterna som
annonser i flödet skapar i dagligvaruhandeln, kan appliceras i andra branscher. Utifall att
liknande effekter som påvisats i denna studie kan finnas i sällanköpshandeln bör annonser i
flödet även införas i denna marknad.
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11.6 - Bilaga 1: Förstudie
Följande information fick samtliga respondenter i förstudien ta del av:

___________________________________________________________________________
En av följande två delar fick respektive förstudiegrupp ta del av:
___________________________________________________________________________
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Förstudiegrupp som exponerades för Zoégas annons:

Förstudiegrupp som exponerades för Pågens annons:
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Följande enkät besvarades sedan:
___________________________________________________________________________
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11.7 - Bilaga 2: Huvudstudie
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Produktsida av kategorin kaffe: Zoégas Skånerost utan annons (Produkten Zoégas Skånerost
inringad för att tydliggöra för respondenten vilken produkt som följande frågorna behandlar).
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Produktsida av kategorin bröd: Pågen Levain med annons (Produkten Pågen Levain inringad
för att tydliggöra för respondenten vilken produkt som följande frågorna behandlar).
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Produktsida av kategorin bröd: Pågen Levain med annons (Produkten Pågen Levain inringad
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