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Abstract 
Today it is very common to use different kinds of social media to connect with each 
other and get the latest updates on things. Some people today also feel that they 
want to share their lives by writing a public blog. The blog-market has exploited the 
last few years and today blogging is about a lot more than just getting attention by 
writing about your day. Many young bloggers make money by having 
advertisements and by doing product placements on their blogs. This study 
investigates the relationship between companies and bloggers. By doing interviews 
with bloggers and an ad agency business the study finds out how the ad and 
product placement industry on blogs works. The study shows that bloggers must 
have at least 10 000 unique readers each week, have a stylish design and have 
sensible content if they want to initiate cooperation with an ad agency business. The 
person who is blogging decides the content of the ads. Even if companies tries to 
take advantages of bloggers who have lots of readers the study shows that in the 
end the blogger is the one who has the power to decline ads and product placements 
that they don’t think their readers would approve of.  
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1. Inledning 

Idag är det viktigt att synas och höras på Internet. Det är genom Internet vi skapar en 

offentlig identitet och många använder detta som ett sätt att nå ut och visa vem de är 

och vad de kan, som ett CV helt enkelt. Bloggare har tagit detta ett steg vidare, det 

har blivit vanligt att tjäna pengar på att blogga, pengar som kommer in genom 

annonsintäkter, reklam och produktplacering. För många stora bloggare som Kenza 

och Blondinbella är det ett heltidsjobb att driva sin blogg, och flera bloggare blir till 

och med tvungna att anställa hjälp för att kunna sköta om allt administrativt 

(Blondinbella, 2010). Bloggare har stor makt och är en viktig röst på Internet 

(Meerman Scott, 2010). De har skapat en ny marknad, en annons- och 

produktplaceringsmarknad, där företag har möjlighet att använda bloggar som 

reklampelare för att nå ut till tusentals med läsare och framtida konsumenter. 

Stora bloggar drivs inte idag av unga tjejer med uppmärksamhetsbehov, det är 

smarta drivna karriärskvinnor som ligger bakom det största och mest etablerade 

bloggarna i bloggvärlden. Dessa kvinnor har förstått hur man ska ta vara på 

bloggfenomenet och därmed tjänar de stora pengar på att blogga.  

Det är tack vare att vi läser bloggar på vår fritid som bloggarna existerar. Både 

stora kända bloggar men även vänner och bekantas mer privata bloggar. Det finns ett 

stort intresse att uttrycka sig offentligt i text. En blogg är som en dagbok och det är 

för många skönt att få skriva av sig på Internet och få kommentarer på det man 

skrivit samtidigt som man kan vara anonym. I många fall handlar det om ett 

bekräftelsebehov men för många även ett sätt att utveckla sin kreativitet och jobba 

med text, färg och bild. Många bloggare drömmer idag om att kunna leva på att 

blogga precis som deras bloggförebilder gör. När man läser de bloggar som redan är 

etablerade och tjänar pengar på att blogga ser det väldigt lätt ut men frågan är hur 

det fungerar i praktiken? Vi känner till de stora bloggarna och vi vet att man kan 

tjäna pengar på att blogga men hur tar man steget? Hur når man ut till företag efter 

att man byggt upp sin blogg med tusentals läsare i veckan? 

1.1 Syfte 

Syftet med detta kandidatexamensarbete är att undersöka hur annons- och 

produktplaceringsmarknaden på Internet fungerar idag. Studien är även till för att få 

svar på hur det går till när annonser väljs ut och i vilken utsträckning kan bloggaren 

vara med och påverka innehållet i annonserna?  

Denna undersökning är riktad mot privatpersoner som vill utveckla sin blogg 

genom att lära sig hur annons- och produktplaceringsmarknaden fungerar. 

Undersökningen är även till för allmänheten eftersom det är intressant att undersöka 

och skapa förståelse för den nya marknad som skapats utifrån bloggar.  
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1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar studien fokuserar på att besvara är: 

1.Hur fungerar annons- och produktplaceringsmarknaden på bloggar? 

2. I vilken utsträckning har bloggaren möjlighet att påverka innehållet i annonserna 

och valet att produktplacera? 

1.3 Avgränsningar 

Under arbetets gång har jag varit tvungen att göra vissa avgränsningar. Först och 

främst har jag varit tvungen att utesluta manliga bloggare i min studie. Det här var 

inte planerat från början men jag fick helt enkelt inte kontakt med någon manlig 

bloggare som ville ställa upp på en intervju. Tillgängligheten av manliga bloggare är 

otroligt mycket mindre än kvinnliga, detta påstående får stöd i Findahls 

undersökning Svenskarna och Internet, (2010) där han visar statistik på att det finns 

mer än dubbelt så många kvinnor än män som bloggar i Sverige. En annan 

avgränsning till mitt arbete är att jag endast valt att fokusera på annons- och 

produktplaceringsmöjligheter på redan etablerade bloggar. Jag har alltså inte valt att 

undersöka hur man bygger upp en blogg och får den att växa. Jag ville fokusera på 

processen från stor blogg till annonsintäkter och valde därför att avgränsa mig och 

välja bort små bloggar. 

2. Forskningsmetoder och tekniker 

I det här kapitlet kommer uppsatsens metod att presenteras. Jag valt att använda mig 

av en kvalitativ metod för att få svar på mina frågeställningar. Metoden är uppbyggd i 

tre steg där alla steg omfattar semistrukturerade intervjuer av olika karaktär. Dessa 

kommer vart och ett att beskrivas steg för steg under följande underrubrik.  

2.1 Metod 

Undersökningen börjar med en pilotstudie där intervjuer med tre stycken bloggare 

ska utföras via telefon. Pilotstudien syftar till att få en bredare förståelse för de 

frågetecken som finns när det gäller annons- och produktplaceringsmarknaden. 

Genom att göra korta intervjuer strävar jag efter att få svar som leder till vidare 

funderingar och frågor som kommer att vara viktiga för fortsatt undersökning. Med 

hjälp av svaren från pilotstudien kan jag utveckla flera frågor som bidrar till ett 

tydligt svar på min frågeformulering och stöder syftet med undersökningen.  

Andra steget av metoden är att göra tre stycken djupintervjuer med aktiva kända 

bloggare där syftet är att skapa en djupare förståelse för de frågor som utvecklats 

utifrån pilotstudien. Dessa djupintervjuer kommer att vara uppbyggda enligt fyra 

teman bakgrund, annonsering, produktplacering och vinster för att hjälpa mig att 

belysa min frågeformulering och mitt syfte. 
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Det tredje steget i metoden är att kontakta ett annonsförmedlingsföretag som jobbar 

eller har jobbat med alla förutom en av mina intervjuobjekt. Detta är viktigt för att få 

konkreta fakta på siffror från företaget samt för att få svar på de frågorna som uppstår 

utifrån både pilotintervjuer och djupintervjuerna. Samtliga intervjuer bidrar till 

material som bottnar i mitt syfte och min frågeformulering. 

2.2 Val av metod 

Orsaken till mitt val att använda en kvalitativ forskningsmetod är att den är mer 

personlig och subjektiv och tonvikten ligger vanligtvis på ord och inte på siffror som i 

en kvantitativ forskningsmetod (Bryman 2001). Metoden syftar på att komma åt 

bloggarnas subjektiva erfarenheter av annonsering och produktplacering. Det är 

bloggarnas åsikter, tankar och funderingar som krävs för att få svar på mina 

frågeformuleringar.  

En semistrukturerad kvalitativ intervju ger intervjuobjektet en viss frihet att prata 

om det som är viktigt för honom eller henne och möjligheten att uttrycka sig friare. 

Det är dock väldigt viktigt att man har en viss struktur på det hela för att man i någon 

mån ska kunna ha garanti för att intervjun kommer att ge svar på de frågor och teman 

man ställt upp (Bell 2000).  

Valet att göra seminstrukturerade intervjuer var därför självklart. Hade en 

kvantitativ undersökning gjorts istället med strukturerade intervjuer eller enkäter 

med ja och nej frågor hade inte undersökningen gett de svar som behövs för att 

besvara frågeställnigarna. En kvantitativ undersökning i intervjuformat speglar 

forskarens intresse medan en intervju av kvalitativ form intresserar sig för den 

intervjuades ståndpunkter (Bryman 2001). 

Med hjälp av de semistrukturerade intervjufrågorna avser jag kunna uppfylla mitt 

mål att låta intervjuobjekten i djupintervjuerna få berätta relativt fritt om sina 

erfarenheter av annonsering och produktplacering på bloggen med stöd från mina 

frågor. En fördel med mitt valda arbetssätt är att det finns möjlighet att återkomma 

till intervjuobjektet med fler frågor ifall det skulle behövas. Det kan vara svårt att få 

tag i bloggare att intervjua eftersom de mest kända ofta är väldigt upptagna och får 

mängder av mejl varje dag från bloggläsare (Kenza, 2010). Bästa sättet tror jag 

kommer att vara att försöka nå bloggarna per telefon för att göra en intervjuförfrågan.  

Samtliga informanter i denna studie är anonyma och jag har valt att ge dem fiktiva 

namn för att värna om deras anonymitet. De bloggare som intervjuades för 

pilotintervjuerna har namngetts som pilot A, pilot B och pilot C och de som 

intervjuades för djupintervjuerna kallas i denna uppsats för Sofia, Anna och Klara. 

Företaget som intervjuats kallas kort och gott för företaget. Den bloggare som citeras i 

min dataanalys lite längre fram i denna uppsats (sidan 14) för att styrka mitt 

påstående om att bloggare vill ha publicitet, har namngetts som Karina. Karina har 

inte varit delaktig i varken pilot- eller djupintervjuerna utan henne fick jag kontakt 

med via mejl. 

Stor vikt har lagts på att jag som intervjuare har tolkningsmonopol på de svar som 

bloggarna och företaget gett mig utifrån intervjuerna (Kvale 2009). Jag har inte lagt 
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ord i mun på personen om den tvekat vid någon fråga utan jag har varit noga med att 

poängtera tydligt för bloggarna att min intervju inte är ett förhör eller en kontroll på 

hur personen sköter sin blogg utan en undersökning om hur annons- och 

produktplaceringsmarknaden fungerar i bloggvärlden.  

Denna uppsats är en kandidatexamen i Informatik med inriktning på Digital 

Medieproduktion där annons- och produktplaceringsmarknaden undersöks för att ta 

reda på hur den fungerar i bloggarvärlden. Eftersom detta är ett väldigt nytt område 

att undersöka så har ett antal böcker valts ut med inriktning på sociala medier och 

marknadsföringsstrategier på Internet. Även ett antal forskningsartiklar har lyfts fram 

som presenterar produktplaceringsforskning och skepsis i bloggvärlden. Slutligen har 

en även en färsk rapport som redogör för svenskars användning av internet använts. 

Denna rapport är den senaste och mest omfattande rapport som finns tillgänglig idag. 

I kapitel tre presenteras Relaterad forskning och där sker en närmare genomgång av 

litteraturen och den teoretiska grund som jag kommer att baserar min analys på i min 

analysdel. 

2.3 Metodkritik 

Jag kommer nu redogöra kort för den kritik man kan rikta mot den metod jag valt att 

använda mig av i min undersökning. Kvantitativa forskare brukar ibland kritiserar 

kvalitativa undersökningarna för att de blir alltför impressionistiska och subjektiva. 

Kvantitativa forskare menar med detta att de kvalitativa resultat man får ofta är i för 

stor utsträckning baserade på forskarnas osystematiska uppfattningar om vad som är 

betydelsefullt och viktigt i undersökningen. Kvantitativa forskare hävdar även att 

resultaten ofta kan påverkas av det personliga förhållandet forskaren får med 

intervjuobjekten. (Bryman 2010). Alla metoder har nackdelar och negativa sidor, jag 

har reflekterat över dessa vid val av metod och vid genomförandet av denna 

undersökning. Härnäst följer en redovisning för min datainsamling.    

 

2.4 Datainsamling 

Det är inte en självklarhet att alla bloggare man önskar vill ställa upp på en intervju. 

Från början hade jag en lista på elva bloggkandidater indelade i fyra olika kategorier: 

livsstilsbloggare, modebloggare, fotobloggare och artistbloggare.  
Målet med undersökningen var från början att få åtminstone åtta av de elva listade 

bloggarna att ställa upp på en intervju. Jag fick tag i många agenter och assistenter 

som jobbade för bloggarna men som tackade nej med motiveringen att bloggaren inte 

hade tid att delta. Möjligheten att få tag i någon per telefon var i de flesta fallen 

omöjlig och många svarade inte på mejl. Jag fick dock i början tag på en av Sveriges 

äldsta och populäraste bloggare som besitter stor kunskap om bloggvärlden. Hennes 

kunskap ger stor tyngd till detta arbete.  

På grund av att det var svårt att få tag i de resterande elva bloggarna som listats 

upp i början så blev jag tvungen att tänka om och välja bloggare med en lite mindre 
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läsarkrets tillslut. Möjligheten att få tag i telefonnummer till dessa var betydligt 

lättare och intresset att ställa upp var större. Det positiva med att välja lite mindre 

kända bloggare var att även de i flera fall har många annonser på sina bloggar, 

annonser som syns mycket mer tydligt än hos de största och mest etablerade 

bloggarna. Ett av problemen som finns med att kontakta bloggare som driver lite 

mindre bloggar är deras behov att få synas. En bloggare tackade först ja till att ställa 

upp på en intervju. Senare när jag förklarade att hon kommer vara anonym i min 

uppsats så backade hon med argumentet ” Jaha okej vadå måste man va anonym ? vi 

bloggare vill ju ha publicitet så annars känns ju hela grejer lite ovärd..” (Karina).  

Jag bestämde mig för att göra tre stycken pilotintervjuer med de bloggare jag 

lyckats få tag i och planerade elva frågor till den semistrukturerade intervjun. Varje 

intervju tog ungefär 15 minuter, förvisso var dessa intervjuer väldigt korta men de var 

ämnade som pilotstudier och gav mig ändå en känsla för hur annons- och 

produktplaceringsmarknaden ser ut hos bloggare.  

Jag planerade från början att jag inte skulle intervjua direkt vid första 

telefonsamtalet med bloggaren. Jag ville att bloggaren själv skulle få bestämma när 

intervjun skulle ske. Detta för att jag inte ville tvinga mig på, ifall bloggaren i fråga 

skulle vara upptagen när samtalet inleddes. Det var även en taktisk strategi jag hade 

eftersom jag inte ville gå miste om chansen till en intervju, ifall stunden var illa vald. 

Vid första samtalet förstod jag att inget går som planerat när man försöker intervjua 

mer eller mindre kända personer.  En av intervjuerna fick jag inspelad, och den andra 

blev jag tvungen att skriva ned svaren för hand. Detta på grund av att bloggaren jag 

ringde endast var villig att ställa upp på en intervju förutsatt att den skedde 

omgående. 

Valet att spela in de telefonintervjuer jag fick möjlighet till gjordes för att det skulle 

bli lättare att citera bloggarna och för att intervjun skulle förlöpa smidigare om jag 

inte behövde anteckna samtidigt. Jag stötte på problem vid min andra telefonintervju, 

efter att jag meddelat henne, att jag skulle spela in telefonsamtalet. Hon blev nervös 

och ville till en början inte delta, men efter att jag noga förklarat anledningen till 

inspelningen, godkände hon att bli inspelad. Jag tror dock inte att detta påverkade 

hennes svar, trots att det kan finnas en viss risk att svaren blir lite återhållsamma vid 

inspelade telefonintervjuer.  

Mina tre pilotintervjuer gjordes för att ta reda på ifall mina frågor räckte till och 

var väsentliga för min undersökning och ge mig möjligheten till att utveckla fler frågor 

till djupintervjuerna(Bryman 2001).  

Som ett första aktivt val i min analys valde jag att skriva ner mina tankar och 

åsikter om varje intervju. Det kändes viktigt att fånga känslan från intervjun för att 

lättare kunna återkoppla till den vid ett senare tillfälle. När jag kommit så långt att jag 

började skriva på min analysdel så sammanställde jag alla pilotintervjuerna och skrev 

upp varje bloggares svar under varandra för att lättare kunna jämföra dem. Detta 

sparade en hel del tid när jag vid skrivande stund slapp hoppa från text till inspelat 

material.  
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Utifrån mina kvalitativa semistrukturerade intervjuer har jag vid analys kunnat 

märka återkommande svar vid mina ställda frågor. Dessa svar går jag igenom nog-

grannare i analysdelen av uppsatsen. 

Efter att jag gjort mina första intervjuer förstod jag att det krävdes ett antal 

djupare intervjuer för att få svar på mina frågeställningar och kunna ge tillräckligt 

med tyngd till mina slutsatser av undersökningen. Jag valde då att kontakta lokala 

stora bloggare för att underlätta möjligheten till en intervju. Jag fick tag på tre 

bloggare via telefon och mejl som var villiga att ställa upp på en djupintervju det vill 

säga ”Sofia, Anna och Klara”.  

Även när man planerar som noggrannast så uppstår det lätt förhinder. Sofia blev 

tvungen att avboka vår inplanerade intervju i sista stund på grund av jobb, så för att 

inte förlora hennes medverkan eller förlora viktig tid, valde jag att mejla intervju-

frågorna till henne istället. På grund av detta blev inte intervjun med Sofia lika 

personlig som den med både Anna och Klara eftersom chansen till spontana följd-

frågor minskade. Jag mejlade henne dock fyra följdfrågor och bad henne förtydliga 

några av sina svar i intervjun.  

När jag intervjuade både Anna och Klara, spelade jag in intervjuerna via ett 

inspelningsprogram på datorn. Det kändes viktigt eftersom intervjuerna pågick i 

drygt en timme och många följdfrågor till mina 30 planerade frågor uppstod. Efter att 

Anna och Klaras djupintervjuer var klara gjorde jag en transkribering av materialet 

och sammanställde deras svar tillsammans med svaren från mejlintervjun med Sofia. 

I analys delen i kapitel fem kommer jag att presentera Sofia, Anna och Klaras svar 

från djupintervjun.  

Efter att jag gjort alla mina intervjuer både pilot- och djupintervjuer kunde jag se 

från mina svar att alla utom Pilot A samarbetade med samma annonsförmedlings-

företag. Företaget är det största annonsförmedlingsföretaget i Sverige. Genom att 

göra en intervju med dem kunde jag utveckla ytterligare ett stöd för mitt syfte till 

uppsatsen samt ge mig vidare förståelse för hur annonsmarknaden fungerar i sociala 

medier.  

Jag började med att ringa upp dem och fick telefonnumret till företagets VD. Han 

var dock väldigt svår att få tag på så jag valde istället att mejla företaget mina frågor. 

När mejlsvar uteblev så ringde jag igen och fick svar. Eftersom jag endast hade sex 

stycken frågor att ställa så valde jag att inte spela in samtalet utan jag skrev ned de 

svar jag fick för hand. Svaren på dessa frågor presenteras i analysdelen av denna 

uppsats.  

3. Relaterad forskning 

I detta kapitel redogör jag för den forskning som går att relatera till min undersökning 

som jag senare vid analysen kopplar till mina resultat. Det har varit utmanande att 

hitta skrivet material om annons- och produktplaceringsmarknaden på bloggar med 

vetenskaplig tyngd. En artikel jag funnit skriven av Chiou et al (2008) bekräftar även 
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detta när man kan läsa i deras forskningsartikel att ”deras studie är den första att 

undersöka användningen av produktplacering inom bloggar” (översatt från engelska 

av skribenten). Forskningen gjordes för tre år sedan vilket visar att produkt-

placeringsmarknaden på bloggar är ett väldigt nytt område att forska inom. Det har 

gjorts produktplaceringsforskning tidigare men då inom andra områden. Det område 

som produktplacering främst forskats i är film- och TV branschen (Wenner & 

Lawrence A. 2004), men jag har även kunnat hitta forskning relaterad till datorspel 

när jag gjort min källundersökning (Nelson et al 2004).  

Den relaterade forskningen man kan finna som går att koppla till min under-

sökning om annons- och produktplaceringsmarknaden på bloggar behandlar 

marknadsföringsstrategier inom sociala medier och skepsis till produktplacering. Jag 

har varit tvungen att gå från ämnet informatik in på företagsekonomi för att hitta 

relevant forskning till min uppsats.  

I detta kapitel redogör jag även fakta från en rapport från 2010 om svenskar och 

deras Internet användning. Givet att det är ett rätt så nytt område som jag valt att 

forska i så har jag lagt tonvikten på att koppla min undersökning till de strategier som 

man i nuläget valt att lägga fram som förslag till marknadsföring på Internet och 

sociala medier.  

Till en början följer en kort redovisning på lite bloggstatistik för att man ska få en 

förståelse för hur bloggaktiviteten ser ut i Sverige. Olle Findahl redogör för i sin 

rapport Svenskarna och Internet, (2010) hur vanligt det är att man använder sig av 

internet i olika sammanhang. Att man bloggar i Sverige är allmänt känt men 

bloggarna är inte särskilt många om man ser till befolkningsantalet i Sverige, endast 

sex procent. Denna procentandel motsvarar 500 000 människor. Trots att sex 

procent av hela befolkningen låter rätt lite när man ser till den publicitetsmängd 

bloggare får i media så gömmer det sig bakom talet en aktiv grupp av unga 

människor. De producerar text och bilder på Internet och är aktiva att läsare och 

kommentatorer på andra bloggar.  

Findahl (ibid) visar i sin rapport en jämförelse från 2009 att det framför allt är 

unga kvinnor som bloggar och så är även fallet år 2010. Kvinnorna är aktiva bloggare 

och två av tre skriver på sin blogg minst 1-3 gånger i veckan. Att blogga hör till unga 

kvinnors internetkultur, redan i tolvårsåldern är hälften av flickorna engagerade. I 

åldrarna mellan 12 år och 25 år är det en majoritet av de unga kvinnorna som har en 

erfarenhet av att blogga. Att ha en blogg betyder dock inte att man är aktiv på den 

hela tiden, nästan lika många har haft en blogg, som de som håller på att skriva på 

sin. Att blogga eller att läsa bloggar är en av de allra vanligaste aktiviteterna att göra 

som ung kvinna i Sverige och man kan i Findahls (ibid) rapport se att det är stora 

procentandelar det handlar om. I åldern 12-15 år är procentandelen så hög som 93 

procent och i åldern 16-25 är den 78 procent. Se diagram 1 för statistik på unga 

kvinnors bloggande 2009 och 2010. 
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Diagram 1. Källa: Olle Findahl, Svenskarna och Internet 2010 

 

För att ta detta ett steg vidare från bloggstatistik till vikten av att ha en blogg även för  

andra än unga tjejer så har jag läst ekonomen David Meerman Scott bok The new 

rules of marketing an PR: How to Use Social Media, Blogs, News Releases, Online 

Video, & Viral Marketing to Reach Buyers Directly, (2010). Där skriver han om hur 

marknadsföringsstrategin på nätet har förändrats i och med att sociala medier har 

växt på Internet. Han talar om hur viktigt det är att ha en blogg om man driver ett 

företag. Bloggen blir ett skyltfönster för företaget där kunder kan få direkta upp-

dateringar och ta del av annan viktig information. Samtidigt lägger han stor vikt vid 

att företag själv borde följa med och analysera andra bloggar eftersom han anser att 

det inte finns något snabbare eller mer ärligt sätt att ta reda på vad som sägs om 

företagets produkter. Negativ kritik kan användas för att korrigera och förbättra 

företagets produkter samt ge idéer på fler sätt att marknadsföra. Genom att skapa en 

företagsblogg så kan man lyfta fram sitt företag och nå ut till sina kunder direkt.  

Frankel skriver också om fördelarna med att använda bloggar i marknadsförings-

syfte i sin bok Bloggar: som marknadsföring - en snabbguide (2006). Han hävdar att 

så kallade VIP-bloggar kan vara otroligt bra för företaget att starta. En VIP-blogg är 

nischad och vänder sig direkt till företagets mest värdefulla kunder. Genom att låta 

dem känna sig utvalda och uppskattade kan man som företag tjäna mer pengar på 

dem, samtidigt som man vårdar sina bästa kunder. En VIP-blogg kan till exempel 

innehålla förmånliga erbjudande detta kan bidra till att andra kunder som inte är VIP 

vill bli det. Genom att skapa VIP-bloggar menar Frankel (ibid) att man som företag 

kan generera större vinst. 

Även fast man driver en företagsblogg vill man som företag marknadsföra sig på 

flera olika sätt och via fler bloggar än sin egen. Dave Evans och Jake McKee tar upp i 

sin bok Social Media Marketing: The Next Generation of Business Engagement 

(2010) på vilket sätt man kan marknadsföra sig via andra bloggar. Hur gör man för att 

få stora etablerade bloggar att skriva och göra reklam åt en? Evans och McKee (ibid) 

redogör för det bästa sättet att gå till väga för att få kända bloggare att marknadsföra 
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produkten åt dem. Det kan vara svårt att influera bloggarna men det viktigaste i 

början är att försöka bygga en bra relation med dem. Man skall hitta på sätt att hjälpa 

bloggare utan att kräva något i ersättning tillbaka och fokusera på att leverera en bra 

produkt eller en bra service för det kommer att löna sig i slutändan. Evans (ibid) 

menar alltså att företag som vill synas på en stor blogg inte ska trycka på alltför hårt 

och pressa bloggaren att skriva om dem, utan istället vara generösa, för tillslut 

kommer bloggaren ge dem reklam och företaget får den positiva publicitet de vill ha 

och behöver.  

Att man som bloggare skriver om andra företags produkter kan ha både för och 

nackdelar. Produktplacering kan vara väldigt riskfyllt (Frankel 2006) Att skriva en 

blogg under riktigt namn men vara partisk utan att tydligt ange det kan generera i att 

man förlorar sina läsares förtroende. Det finns en etisk grundregel hos bloggar att 

man tydligt ska ange eventuella kommersiella intressen som kan påverka det som 

skrivs.  

En annan typ av falska bloggar som Frankel (ibid) väljer att kalla dem är så kallade 

bloggar som använder sig av ett affiliate-program. Detta är en marknadsföringsform 

där syftet är att tjäna pengar genom annonsering. Det fungerar på så sätt att blog-

garen länkar till en webbutik och får procent på det som besökarna handlar i 

webbutiken. Trots att Frankels ibidbok redan är fem år gammal så är hans teorier 

fortfarande aktuella idag. Nu om någonsin funderar etablerade bloggar i samma 

banor som han gjorde år 2006. Detta påstående får tyngd i min presentation av mitt 

empiriska material och i min analys del.  

I forskningsartikeln Do B2B Bloggers Believe Blogs? PR Insights on Blogger 

Skepticism skriven av Van Heerden et al (2009) undersöks det hur mycket skepsis det 

finns på innehållet i bloggar bloggare emellan. Forskarna gjorde en undersökning 

kring detta genom att använda sig av en kvantitativ metod. 800 enkäter skickades ut 

till bloggare från hela världen via mejl där det ställdes 13 frågor varav fyra av dem 

skulle besvaras utifrån en 1-5 graderad skala och de resterande frågor utifrån en 1-7 

graderad skala. 333 enkäter kom tillbaka och resultaten från undersökningen visade 

att de svarande ansåg att bloggare bör tillkännage sponsringar från företag som ber 

om recensioner, reklam, inlägg som stödjer bloggens annonser och gåvor. Generellt 

sätt är bloggare rätt skeptiska till andra bloggare och ju mer skeptiska de är desto mer 

tycker de att bloggare ska vara etiska och berätta för sina läsare om någon av tidigare 

nämnda överenskommelser gjorts. Slutligen vill forskarna poängtera att det inte finns 

någon tydlig skillnad var än i världen du kommer från, alla bloggare har någorlunda 

samma uppfattning om vikten av ärlighet till sina bloggläsare.  

Det har även gjorts en studie på hur man som läsare reagerar på produkt-

placeringar på bloggar. Chiou et al (2008) tar upp detta i forskningartikel The Effects 

of Blog Product Placement Type and Source Credibility on the Attitudes Toward 

Product Placementt In Taiwan. Som tidigare nämnt så är deras undersökning den 

första som gjort inom detta ämnesområde. I studien tar de upp två olika typer av 

produktplacering och delar in dem i två kategorier, bakgrundsbilder och text. 

Forskarna skickade ut enkäter till internetanvändare och fick 412 svar. 54,1% av de 
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som deltog var kvinnor och 71,1% var i åldern mellan 19-24 år. Forskarna kunde även 

från enkäterna utläsa att 75,7% av de som deltog i undersökningen bloggade själv.  

Frågorna i enkäten var indelad i fem olika kategorier, den första kategorin 

handlade om minnet och varumärket den andra kategorin om attityden gentemot 

märke och produkt och den tredje handlade om köpavsikt. Den fjärde i enkäten 

handlade om resurs trovärdighet och den sista handlade om vissa demografiska 

frågor och människors beteende när de surfar på Internet. Utifrån enkäterna kunde 

forskarna se att produktplacering på bloggar i form av text var mer effektivt än när de 

figurerade som bakgrundsbilder. Hur stort förtroende läsaren har för bloggaren har 

ingen betydande inverkan på effekten av produktplaceringen men en mer tilltalande 

design på bloggen bidrar till en positivare attityd gentemot märket och produkten 

som produktplaceras och läsaren får större lust att köpa produkten. Slutligen visade 

undersökningen att designen inte hade någon signifikant effekt på läsarens minne av 

produkten som produktplacerades.   

Denna relaterade forskning jag har presenterat här tänker jag återkoppla till i mina 

intervjuer och ta upp i min analys del. Trots att det varit svårt att finna tidigare 

forskning till mitt valda ämne så känner jag att det jag har läst, funnit och presenterat 

är väldigt relevant för mitt syfte och min frågeformulering.  

4. Presentation av empiriskt material 

I detta kapitel presenteras det empiriska material som samlats in med hjälp av inter-

vjuerna enligt den trestegsmetod jag presenterade i metoddelen. Intervjuobjektens 

åsikter och erfarenheter från pilot- och djupintervjuerna lyfts fram i detta kapitel för 

att redogöra för frågeställningarna hur annons och produktplaceringsmarknaden 

fungerar på bloggar samt i vilken utsträckning bloggaren har möjlighet att påverka 

innehållet i annonserna och valet att produktplacera. Kapitlet börjar med att jag 

presenterar intervjusvaren från intervjun med annonsförmedlingsföretaget därefter 

fortsätter jag med att redogöra för svaren från både pilot- och djupintervjuerna. 

Materialet som presenteras i detta kapitel analyseras senare i analysdelen av denna 

uppsats.  

Det annonsföretag som jag har valt att intervjua är som tidigare nämnt det största 

som finns just nu i Sverige. Jag har även fått bekräftat från mina pilot- och 

djupintervjuer att samtliga bloggare förutom pilot A samarbetar eller har samarbetat 

med dem någon gång. Utifrån min telefonintervju fick jag veta att annons-

förmedlingsföretaget har kontrakt med 150 000 svenska bloggare.  

Kriterierna som företaget har för att ett samarbete ska kunna inledas är att man 

har varit aktiv i minst ett halvt år och har minst 10 000 unika besökare i veckan. 

Innehållet i bloggen är även otroligt viktigt, bloggen ska ge ett professionellt intryck, 

den ska vara snygg och stilren och texterna ska vara välskrivna. Varje dag jobbar 

samtliga anställda på företaget med att hitta fler bloggar som uppfyller företagets 

krav. Företaget kontaktar bloggare via mejl och förklarar vem de är, vad företaget går 
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ut på och hur det fungerar. Till en början ligger vinstfördelningen 50/50 men 

fungerar samarbetet väl och bloggen växer så kan vinstfördelningen ändras under 

tidens gång. Den bästa överrenskommelsen som finns från en bloggares perspektiv är 

70/30. Enligt företaget är det ett antal bloggare som har kontrakt med den överens-

kommelsen, men vilka de är vill de inte avslöja. Företaget förmedlar även produkt-

placering i form av sponsrade inlägg och tävlingar i bloggar.  

När jag gjorde djupintervjuerna delade jag in frågorna i fyra olika kategorier för att 

lättare få struktur på dem. Kategorierna är sprungna ur pilotintervjuerna och är 

indelade i dessa kategorier bakgrund, annonser, produktplacering och vinst. Allt 

empiriskt material redogörs för i samtliga kategorier. Jag valde att kategorisera 

intervjufrågorna för att kunna lyfta fram mina svar och presentera dessa på ett klart 

och tydligt sätt. 

4.1 Bakgrund  

Bloggarna från pilotintervjuerna driver alla bloggar med olika inriktningar. Bloggarna 

gör även annat utöver att blogga. Pilot A som är den mest kända av de bloggare jag 

intervjuat är 33 år gammal och är delägare i en PR–byrå. Pilot A har ca 85 000 

besökare i veckan och hennes blogg klassas som en livstilsblogg. Pilot B kommer från 

Umeå är 29 år gammal och driver en modeblogg. Förutom att blogga så studerar hon 

till tandhygienist. Pilot B har mellan 14 000-19 000 läsare i veckan. Pilot C är 22 år 

gammal och kommer från Jönköping. Hon jobbar på Scandinavian Photo som fri-

lansande fotograf och har 35 000 läsare i veckan. Pilot C:s blogg är en fotoblogg. De 

personer jag har valt att göra djupintervjuer med kommer alla från Umeå och för att 

värna om deras anonymitet så har jag valt att inte skriva ut deras ålder eller vad det 

jobbar med. Utifrån mina svar från djupintervjuerna får man veta en hel del om deras 

bakgrund därför bedömer jag att en tydligare presentation är onödig. Jag väljer helt 

enkelt att endast kalla dem för Sofia, Anna och Klara. 

Sofia har ca 1000 besökare/dag, Anna har 750 besökare/dag och Klara har 500 

besökare/dag och de driver alla inredningsbloggar. Alla bloggare jag har intervjuat 

har bloggat mellan 3-5 år. Målet från början med bloggen för Sofia, Anna och Klara 

var inte att bli störst i Sverige och det var inte heller viktigt för dem att kunna leva och 

försörja sig enbart på att blogga. De mål de hade vid starten grundade sig främst av 

nyfikenhet och ett intresse att pröva på att blogga själv, men alla hade även ytterligare 

en anledning som drev dem till att börja. Sofia ville ha bloggen för att hålla släkt och 

vänner uppdaterade när hon flyttade till en ny stad. Anna ville pröva på att marknads-

föra sitt inredningsföretag via denna kanal och Klara ville lära sig koda och utveckla 

sin dröm om en egen hemsida.  

Design är något som ofta är väldigt viktigt för bloggare, detta påstående fick jag 

tydligt bekräftat från Sofia, Anna och Klara. De berättade alla att designen av bloggen 

är extremt viktig och de vill att den ska vara snygg och stilren. Sofia säger i min 

intervju med henne att ”det är viktigt att ge ett professionellt intryck för både min, 

läsarnas och företagens skull.” Att läsare kommenterar på inlägg värderas högt 
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eftersom de sporrar dem att fortsätta. I den mån de hinner svarar Sofia, Anna och 

Klara på de kommentarer de får. Bloggarna skrivs för läsarna skull och som bloggare 

försöka man fånga deras intresse genom att blogga minst en gång per dag.  

 

4.2 Annonsering 
Jag tar upp frågor om annonser i alla mina intervjuer eftersom det är den absolut 

viktigaste frågan jag vill ha svar på för att kunna besvara min frågeformulering.  Jag 

får veta att alla har annonser på sina bloggar eller har haft det i något skede. I pilot-

intervjuerna får jag veta att pilot A inte har någon möjlighet att påverka annonserna 

på hennes blogg eftersom hon skriver på en bloggsajt och de sköter om annons-

eringen åt henne. Pilot B och C jobbar med annonsförmedlingsföretaget som 

intervjuats för denna uppsats och de sköter om valet av annonser enligt de kriterier 

som bloggarna har satt upp. Till exempel har pilot B valt att endast ha annonser som 

passar in i modekategorin eftersom hennes blogg handlar om mode. Skulle bloggarna 

ändå inte vara nöjda med de utvalda annonserna som företaget har valt ut så ändrar 

de annonsen. Pilot B har även ett samarbete med ett affiliate-program som fungerar 

som en mellanhand mellan henne och webbutiker. Från webbutiksannonserna får 

hon procent på det som besökarna från hennes sida handlar i webbutiken. 

I djupintervjuerna får jag veta att Sofia samarbetar med annonsförmedlings-

företaget just nu medans Anna och Klara har valt att pausa med dem ett tag. Samtliga 

har gjort upp avtal för att annonserna ska inrikta sig på inredning. Anna märkte en 

gång att det plötsligt dök upp en vinannons på hennes blogg, men säger såhär ”att 

när de bara hänt en gång och de skötte de snyggt så kan jag inte klaga på dem på nått 

sätt.” Under intervjun med Klara får jag veta att hon har känt en viss besvikelse 

under samarbetet med annonsförmedlingsföretaget. Hon har till och med avslutat 

sitt samarbete med dem på grund av att hon känt att annonsförmedlingsföretaget har 

tagit mer än vad hon har fått tillbaka. 

Både Sofia och Anna har utöver annonserna med annonsförmedlingsföretaget haft 

och har fortfarande annonser som skapats utifrån enskilda samarbeten med olika 

företag. I samtliga fall har det varit företagen som tagit kontakt med bloggarna om en 

önskan att inleda ett avtal. Anna förklarar för mig att under höst och vår får hon fler 

annonserbjudanden av webbutiker än under andra perioder detta eftersom nya 

kollektioner släpps och butikerna vill få mer publicitet. Det är även vanligt att man 

nekar annonsörer som tar kontakt ifall man inte känner att det uppfyller de krav man 

har. Sofia säger såhär ” nekade tidigare idag en annonsör som sysslade med poker just 

för att den annonsen inte var relevant och inte skulle intressera mina besökare.”  

Jag väljer att fråga bloggarna om de tror att man kan tjäna stora pengar på annons-

intäkter genom att ta hand om allt själv och alltså avstå från ett samarbete med ett 

annonsförmedlingsföretag. Alla hävdade bestämt att det går utmärkt om man skulle 

vara redo att lägga ner mycket tid på att bygga upp ett nätverk med annonsörer. Sofia 

har som mål att styra över alla annonser helt själv utan hjälp, som bäst sköter hon om 

annonserna i höger spalten på sin blogg och annonsförmedlingsföretaget har hand om 

annonsen mellan inlägg ett och två. Sofia säger att ”de kontaktade mig och var intres-
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serade av ett samarbete. Via dem så kan man godkänna annonsörer på samma sätt 

som man gör själv så det samarbetet fungerar bra. Mitt mål är att själv förfoga över 

det annonsutrymmet i framtiden med det kräver en hel del kod innan man får det att 

fungera.” 

 

4.3 Produktplacering 

Produktplacering är följande tema jag valt att lyfta fram för att förtydliga att det 

också är er en stor marknad inom bloggvärlden precis som annonsmarknaden.  I 

mina intervjuer får jag starka åsikter från samtliga. Alla bloggare ställer sig emot 

produktplacering mer eller mindre. Pilot A hävdar bestämt att det inte förekommer 

produktplacering mot betalning i hennes blogg. Hon tycker dock att det är okej att 

bloggare produktplacerar. Pilot A säger ”om tidningar kan göra det så ska bloggare 

också kunna.” Pilot B svarade att det förekommer produktplacering i hennes blogg 

men att hon alltid skriver ut när det sker. Detta är något hon anser att borde vara 

självklart om man väljer att produktplacera.  Pilot C svarade att produktplacering 

förekommer i hennes blogg men på samma sätta som pilot B säger hon att det inte är 

okej att produktplacera om man väljer att vara tyst om det. Pilot C säger att ”man ska 

inte lura sina läsare.”  

Sofia, Anna och Klara är också starkt emot dold produktplacering och håller även med 

om att väljer man att testa eller skriva om något i sin blogg så talar man alltid om det 

för sina läsare. Klara poängterar även att vid produktplaceringserbjudanden gör hon 

det klart för företaget att om de vill att hon testar något så kommer hon att skriva sin 

ärliga åsikt om det hela. Sofia säger så här ”mina inlägg är tabu för allt som har med 

annonserna att göra. Annonserna har en egen kolumn där det tydligt står att det är 

annonser. Jag är väldigt tydlig med att inläggen inte går att köpa eller påverka med 

reklam.”  

Att man får företagserbjudanden är däremot vanligt trots att allihop oftast väljer 

att inte nämna dessa i bloggen. Mängden företagserbjudanden varierar otroligt 

beroende på storleken på bloggen, men även ofta på vilken kategori man bloggar 

inom. Pilot A får i medeltal fyra företagserbjudanden, medan pilot B säger att det 

varierar väldigt mycket från vecka till vecka. Pilot B uppskattar att hon får 1-2 

erbjudanden/vecka. Pilot C får ca fem företagserbjudanden i veckan. Sofia, Anna och 

Klara erbjuds också produkter, men Anna hävdar att eftersom de tillhör kategorin 

inredningsbloggar så är det inte lika vanligt med företagserbjudanden som det är om 

man driver exempelvis en sminkblogg. Sofia som driver en liten större 

inredningsblogg säger att hon får ca 15 företagserbjudanden i månaden.  

 

4.4 Vinster 
Pilot A förklarar att den månadsinkomst som hon får för att blogga betalas ut av 

bloggsajten hon bloggar för. Det är endast i djupintervjuerna jag valt att fråga mer 

ingående om de intäkter som bloggarna får från sina annonser. Denna fråga 

utvecklades utifrån mina pilotintervjuer när pilot A fällde ovannämnda kommentar. 
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Sofia är den enda som i dagsläget får in intäkter av annonser. Hennes månadsvinst 

ligger på ett par tusen i månaden. Anna tjänar i dagsläget ingenting eftersom hon valt 

att pausa med annonsförmedlingsföretaget och har inga andra annonser från 

enskilda företag heller just nu. Klara går till och med på minus eftersom hon inte 

bloggar via någon bloggportal utan har en egen domän.  

Det framgår dock tydligt att trots att det inte kommer in så mycket pengar så finns 

det så många vinster med att blogga. Anna som driver bloggen som ett skyltfönster 

för sitt inredningsföretag får flera mejl av intresserade kunder som hittat hennes 

verksamhet via hennes blogg. Bloggen har även gett henne ett ansikte utåt och hon 

har bland annat intervjuats till ett reportage för Aftonbladet. Sofia känner verkligen 

att bloggen har gett henne väldigt mycket mer än vinst i form av pengar. Hon säger 

”Min blogg x har öppnat dörrar som jag inte kunnat drömma om sedan jag startade 

bloggen. Det är det och kontakten med mina läsare som har varit den stora driv-

kraften bakom bloggandet snarare än pengar.” (skribenten har valt att anonymiserat 

företagsnamnet i citatet). Sofia har via sin blogg fått möjlighet till att gå på galor, 

mässor, visningar om bloggträffar, vid dessa tillfällen har hon fått möjligheten att 

knyta värdefulla kontakter med journalister, företagare, arkitekter, bloggare och 

producenter. Tillsammans med kontakterna har hon kunna inleda ett flertal roliga 

samarbeten och ger som exempel att hon i nuläget samarbetar med Lagerhaus och 

Iittala. Men det tar inte slut här hon har även florerat i flera tidningar som Cosmo-

politan, Aftonbladet och olika inredningstidningar och fått erbjudenen att få vara 

med i både TV och radio.  

För tillfället deltar hon i inspelningen av ett webb-tv avsnitt med Expressen. 

Bloggen har även bidragit till att hon startat ett eget företag och utbildat sig till 

grafisk formgivare. Framtidens mål är att öppna en webbutik där hon ska sälja sina 

grafiska tryck. Idag skriver hon även för tidningen Nöjesmagasinet City i en egen 

inredningsspalt och snart kommer hon även att ha ett eget uppslag i Umeåguiden. 

Sofia avslutar med att säga ”Som sagt så har bloggen gett mig otroligt mycket och det 

kommer bli intressant vad som kommer hända här näst.” 

5. Analys 

I detta kapitel analyserar jag de svar jag fått utav mina intervjuer samt kopplar 

svaren till den relaterade forskning som jag har valt att presentera i tredje kapitlet av 

denna studie. Min analys och mina resultat kommer att baseras på mina personliga 

tolkningar men validiteten i denna uppsats anser jag vara hög eftersom min 

undersökning svarar på mina frågeställningar och mitt syfte. Syftet med denna 

undersökning var att undersöka hur annons- och produktplaceringsmarknaden 

fungerar på bloggar och vad ett annonseringsarbete kan leda till för möjligheter för 

bloggaren. Reliabiliteten i uppsatsen anser jag vara god eftersom jag både genomfört 

pilotintervjuer och djupare intervjuer som jag sedan stärkt genom att intervjua 

Sveriges största annonsförmedlingsföretag. Jag har fått en klar bild av hur annons- 
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och produktplaceringsmarknaden fungerar och kan därför ge svar på mina 

frågeställningar. 

Enligt Findahls rapport (2010) om Svenskarna och Internet finns det 500 000 

personer i Sverige som har en blogg och utifrån mina intervjuer har jag fått veta att 

150 000 av dessa jobbar med annonsförmedlingsföretaget som är störst i Sverige. 

Detta visar att minst 30 procent av alla bloggare tjänar pengar på att blogga. Däremot 

är det inte lika många av dessa som tjänar stora summor, men utifrån min 

undersökning kan man ändå se att det är ganska vanligt att man som bloggare har 

annonser på sin blogg oberoende om man driver en stor eller en lite mindre blogg. Så 

länge man har trafik på sin blogg minst 10 000 besökare i veckan och har bloggat 

minst ett halvt år, kan man inleda ett annonssamarbete med 

annonsförmedlingsföretag. Når man inte upp till 10 000 läsare i veckan så kan man 

kontakta enskilda företag själv och fråga om möjligheten att inleda ett samarbete. Det 

är dock ingen av de jag intervjuat som själva dragit igång försäljningen av 

annonsplatser på sina bloggar. Det vanligaste tillvägagångssättet är att ett 

annonsförmedlingsföretag kontaktar bloggare om ett samarbetsintresse och sen 

börjar det rulla på. För att man ska kunna ha enskilda annonskontrakt som är 

oberoende av annonsförmedlingsföretaget, krävs det dessutom att bloggen är 

registrerad som ett företag och att man har en F-skatt sedel (Klara).  

Som tidigare nämnt i den relaterade forskningen så rekommenderar Evans och 

McKee (2010) att man ska bygga en bra relation med den bloggare man vill ska 

marknadsföra ens produkt. Detta kan tydligt kopplas till produktplacering. Evans och 

McKee säger att man ska vara generös och leverera bra produkter till bloggaren utan 

att kräva ersättning. Många företag jobbar på detta sätt, det är vanligt att man som 

etablerad bloggare får produkter hemskickade från olika företag utan att de ber en 

blogga om det. Produktplacering har blivit rätt tabu och man ska hålla sig till den 

etiska grundregeln som råder i bloggvärlden (Frankel, 2006). På grund av detta 

väljer företag att ge gåvor istället, i hopp om att bloggaren inte ska tolka det som en 

produktplaceringstjänst utan istället tycka om produkten och spontant blogga om 

den. Utifrån de bloggare jag har intervjuat så är detta inget som bloggarna brukar 

göra. Vilket stöder den etiska grundregel Frankel ibidvalde att presentera i sin bok 

redan för fem år sedan. Samtliga bloggare hävdar att det alltid skriver ut i inlägget 

om något är sponsrat, oavsett om företaget ber om det eller inte. Det framgår tydligt 

från intervjuerna att man som bloggare inte vill känna sig utnyttjad av företagen och 

att inkomst i form av pengar enbart ses som en bonus. 

I forskningsartikeln som Chiou et al (2008) skrivit framgår det att 

produktplacering i form av text fungerar bättre än den som är i bild. Bloggare blir 

ofta förebilder eller idoler för bloggläsarna och som läsare blir man väldigt delaktiv i 

bloggarens liv åtminstone den del av livet de väljer att dela med sig av. Man skapar 

ett förtroende för bloggaren även om man kanske inte är medveten om det själv. När 

en bloggare tipsar om en produkt så tar man det till sig och tänker att produkten 

måste vara bra. Jag kan avslöja att jag har själv även varit med om att jag har gått och 

köpt något som en bloggare har tipsat om. Man påverkas som läsare mer än man 
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kanske lägger märke till. När en bloggare skriver om en produkt så lockas läsarna att 

köpa men läggs det endast upp en bild utan vidare förklaring så går 

produktplaceringen relativt obemärkt förbi. Detta är precis de forskarna kommit 

fram till i sin forskning om produktplacering. De stora bloggarna är medvetna om 

vilken inverkan de kan ha på sina läsare därför ställer de sig ofta mot den produkt-

placering som det inte kan stå för. Har man en stor läsarekrets som gillar den man är 

vill man inte lura och ljuga för sina läsare och rekommendera en produkt man själv 

aldrig ens testat. 

 När jag genomförde mina intervjuer fick jag känslan av att det för samtliga 

bloggare är viktigt att de känner sig trygga med annonserna på bloggen. De äldre 

personerna som bloggar tycker dessutom att det känns bättre att hantera alla 

annonser själv. Relationen med läsarna värderas väldigt högt och som bloggare 

tänker man ofta på läsarna i första hand. Att blogga endast för att tjäna pengar är 

inget de jag intervjuat gör, som bloggare vill man vårda relationen med läsarna för 

utan dem är bloggen inte den samma.  

När jag gjorde mitt förhandsarbete och letade upp bloggar att intervjua så märkte 

jag tydligt från mina observationer att storleken på bloggen var avgörande i många 

fall för hur seriöst intryck man fick av bloggen. Från mina observationer på mer 

etablerade bloggar kan jag se att det ofta är unga kvinnor i åldern 13-18 som har 

mängder med reklam på sina bloggar men reklamen är inte den samma som på äldre 

bloggares bloggar. Reklamen består oftast av annonser från mindre webbutiker som 

man aldrig tidigare har hört talas om.  

Man ser en tydlig koppling här till annonsförmedlingsföretagets krav på att deras 

samarbetspartner ska ha en stilren och snygg blogg som ger ett professionellt intryck 

till läsaren. Man kan även se en koppling här till Chiou’s et al (2008) 

forskningsartikel att en tilltalande design på bloggen bidrar till att läsaren får en mer 

positiv attityd gentemot märket och produkten som produktplaceras samt påverkas 

mer och känner ett större behov av att köpa produkten. Man ska komma ihåg att 

varenda bloggare som idag är stor har från början varit helt okänd förutom redan 

kända personer som väljer att börja blogga. När bloggandet inleddes så kanske det 

fanns en dröm för vissa om att bli stor men så såg inte verkligheten ut vid start, de 

flesta fick fler läsare med tiden. En blogg är alltid viktig för den som bloggar och det 

framgår från intervjuerna att man absolut inte vill sälja ut sin blogg helt till företag. 

Om man gör det så tappar man lätt läsare för de innehåll läsarna tidigare gillat i 

bloggen försvinner mer och mer om produktplacering och annonseringsplatser växer 

(Frankel, 2006). De personer som läser bloggar och intresserar sig för bloggvärlden 

bloggar oftast själva eller har någon gång prövat på att blogga (Findahl, 2010). Ju 

mer man själv har fått ta del av annons- och produktplaceringsmarknaden desto mer 

skeptisk är man mot andra bloggare (Van Heereden et al, 2009).  De bloggare som är 

mest skeptiska gentemot andra bloggare är de som själv lägger stor vikt på att inte 

lura sina läsare genom falsk produktplacering.  

Idag är det viktigt att man syns på olika mediekanaler och sociala medier har blivit 

enormt stort i dagens samhälle . Att man använder Facebook, Twitter och bloggar är 
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väldigt vanligt hos företag och det är rentav viktigt att göra det idag för att kunna 

konkurera med andra. (Meerman Scott, 2010) Både Sofia och Anna driver företag 

som det marknadsför genom sina bloggar och tack vare bloggen har det kunnat nå ut 

till fler intresserade kunder. Att marknadsföra sig på Internet är viktigt idag och jag 

kan från mina djupintervjuer med Sofia och Anna se att tack vare bloggen har det 

gett dem stora möjligheter att nå ut till framtida kunder. Anna förklarar att hon har 

fått mycket trafik till sin blogg när personer har googlat inredare Umeå.  Ett inlägg 

hon skrev i mars 2009 som hon döpte till ”Min väg till inredare” har varit otroligt 

avgörande för många uppdrag hon fått. Jag prövade själv att googla inredare Umeå 

och märkte då att det blogginlägget dök upp som andra i Googles resultatlista. Hade 

hon inte haft en blogg så hade inte hennes namn och företag dykt upp så högt.  

Att man syns och hörs på Internet är viktigt idag inte bara som företag utan även som 

privatperson. En hemsida för ett företag förklarar och visar vem de är och vad de gör 

medans en företagsblogg ger läsare möjligheten att få veta mer om företaget och ta del 

av nyheter och projekt på en helt annan nivå än det är möjligt via en hemsida. Vi 

använder bloggar som CV:n idag, en blogg visar vem man är men man kan även som 

bloggare välja att presentera vem man är hur man vill. Det finns ingen garanti på att 

den som bloggaren utger sig för att vara är sanningen. Trots att vi som läsare vet detta 

så fortsätter vi att läsa om andras liv och påverkas av vad som skrivs. Bloggfenomenet 

är här för att stanna, människan är nyfiken och tycker att det är intressant att få snoka 

och ta del av någon annans liv.  

6. Slutsats 

När jag började processen av denna studie hade jag ingen aning om hur annons- och 

produktplaceringsmarknaden fungerade i bloggvärlden. Jag visste att man som 

bloggare hade möjlighet att tjäna pengar på annonser men jag trodde att de endast 

var de mest etablerade som fick den chansen. Jag hade ingen aning om hur ett 

samarbete med ett annonsförmedlingsföretag inleds eller vilka kriterierna var för att 

man ska kunna inleda ett.  

Produktplacering förstod jag att var ett laddat ämne, men jag trodde att bloggarna 

själva var rätt positiva till det. Min uppfattning var att bloggarna gjorde allt för att 

tjäna pengar men att de samtidigt inte hade möjlighet att påverka annonserna på 

bloggen. Utifrån min undersökning har jag fått svar på de frågetecken jag hade i 

början. Jag anser att mina frågeställningar och mitt syfte har fått de svar jag 

hoppades på att jag skulle få. 

Mina frågeställningar från början av denna undersökning var: hur fungerar 

annons- och produktplaceringsmarknaden på bloggar samt i vilken utsträckning har 

bloggaren möjlighet att påverka innehållet i annonserna och valet att 

produktplacera? Idag vet jag att det krävs att man har minst 10 000 läsare i veckan 

och har bloggat minst ett halvt år om man vill jobba tillsammans med ett 

annonsförmedlingsföretag. Man ska även ge ett seriöst intryck och ha en snygg 
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design på sin blogg. Texterna bör vara välskrivna och innehållet relevant. Man måste 

satsa på sin blogg och lägga ner mycket tid om man vill att det ska leda till 

annonssamarbeten.  

Annons- och produktplaceringsmarknaden styrs av bloggare. Utifrån mina 

intervjuer har jag fått veta att man som bloggare har sista ordet när det kommer till 

annonser och produktplacering på bloggen. Varken annonsförmedlingsföretaget eller 

fristående företag kan bestämma över bloggaren och dens annonsutrymme. Det är 

bloggaren som har makten över annonserna och hur mycket produktplacering som 

får ske i bloggen kan endast bloggaren själv avgöra. Hur rik man blir på att blogga det 

avgör läsarna. Ju fler läsare man har desto mer pengar tjänar man på försäljningen 

av annonsplatser på bloggen. 

Under arbetets gång har jag märkt att det inte finns mycket forskning att relatera 

till mitt ämne. Jag hoppas att denna uppsats ska kunna inspirera flera att undersöka 

annons- och produktplaceringsmarknaden och ta denna undersökning ytterligare ett 

steg vidare. Jag hoppas att mitt bidrag till Informatik skapar ett intresse för detta och 

att man i framtiden kan se forskning från fler håll än från företagsekonomi.  
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Bilaga  1 

Intervjufrågor till pilotintervjuerna 

1. Hur länge har du haft annonser på din blogg? 

2. Hur började det? Tog du kontakt eller kontaktade företag dig? 

3. Sköter du annonsvalen själv eller jobbar du med något företag som tar hand 

om det? 

4. OM! Varför valde du att jobba tillsammans med företag? Ex. Tailsweep?  

5. Hur väljs reklamen ut? 

6. Vad betyder produktplacering för dig? 

7. Förekommer det mycket produktplacering i din blogg? 

8. Vad är din inställning till produktplacering? 

9. Hur många företagserbjudande får du i snitt i veckan/månaden? 

10. Hur mycket kontroll känner du att du har över det som annonseras om på din 

blogg? 

11. Ligger det mycket förhandsarbete kring annonseringar? Exempel skrivs det 

blogginlägg på förhand som företag kan ta del av och därifrån väljs det vilka 

annonser som ska finnas på bloggen under den tidpunkten inlägget 

publiceras? 
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                 Bilaga 2 

Intervjufrågor till djupintervjuerna 
1. När började du blogga? 

2. Varför valde du att börja blogga? 

3. Vad var ditt mål med bloggen från början? 

4. Vad är ditt mål idag? 

5. På vilket sätt försöker du uppnå ditt mål? 

6. Hur ofta bloggar du? Inlägg/dag 

7. Är det viktigt att bloggen är snygg? 

8. Hur mycket tid lägger du ner på designen av bloggen? 

9. Hur mycket tid lägger du ner per dag på bloggen? 

10. Hur många läsare har du i genomsnitt per dag? 

11. Hur många kommentarer får du i genomsnitt på dina inlägg? 

12. Är det viktigt för dig med kommentarer? 

13. Svara du på kommentarer du får? 

14. Hur viktig är din blogg för dig på en skala från 1-10? 

15. Har du annonser på din blogg? 

16. Hur länge har du haft annonser på din blogg? 

17. Hur började det? Tog du kontakt eller kontaktade företag dig? 

18. Sköter du annonsvalen själv eller jobbar du med något företag som tar hand 

om det? 

19. Går det att sköta om annonsval själv (tror du) utan att jobba med ett företag? 

20. OM! hur fungerar det då? 

21. OM! Varför valde du att jobba tillsammans med företag?  

22. Hur väljs reklamen ut? 

23. Hur mycket kontroll känner du att du har över det som annonseras om på din 

blogg? 

24. Vad betyder produktplacering för dig? 

25. Förekommer det mycket produktplacering i din blogg? 

26. Vad är din inställning till produktplacering? 

27. Hur många företagserbjudande får du i snitt i veckan/månaden? 

28. Ge exempel på företagserbjudande! 

29. Ligger det mycket förhandsarbete kring annonseringar? Exempel skrivs det 

blogginlägg på förhand som företag kan ta del av och därifrån väljs det vilka 

annonser som ska finnas på bloggen under den tidpunkten inlägget 

publiceras? 

30. Tjänar du pengar på din blogg? 

31.  Ungefär hur mycket i månaden? 
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      Bilaga 3 

Intervjufrågor till annonsförmedlingsföretaget 

1. Hur många bloggar samarbetar ni med idag? 

2. Är ni störst i Sverige? 

3. Vilka kriterier bör en blogg uppfylla för att ett samarbete med er ska inledas? 

4. På vilket sätt kontaktar ni bloggaren, hur lägger ni fram ert förslag? 

5. Hur ser vinstfördelningen ut? 

6. Jobbar ni endast med annonser eller förmedlar ni produktplacering också? 

 

 

 

 

 

 

 


