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SAMMANFATTNING  

 

Vårt ämnesval är företag som marknadsför sig via personliga bloggar. Vi som har utfört 

denna studie läser bloggar dagligen och har ofta reagerat på hur vanligt det är med 

företag som använder personliga bloggar som marknadsföringskanal. Studiens 

Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka hur konsumenten ser på bloggar som 

marknadsföringskanal. Vi har även undersökt två delsyften: Hur konsumentens syn på 

företagets varumärke påverkas när företaget väljer att marknadsföra sig på personliga 

mode- och skönhetsbloggar, samt hur konsumentens beteende påverkas rörande faktiska 

köp.  

 

Det finns många möjligheter för företag marknadsföra sig via bloggar, det vanligaste är 

genom annonser, banners och dylikt. I vissa fall händer det även att företag skickar 

gratisprodukter eller rent av betalar bloggare för att de ska skriva om deras produkter. 

12 procent av svenskarna i åldern 9-79 år besökte en blogg en genomsnittlig dag 

(Nordicom, Nordicom, 2009) Detta är en rejäl ökning från år 2008 då denna andel var 7 

procent. Med detta som bakgrund vill vi undersöka hur denna marknadsföringsmetod 

påverkar hur konsumenten ser på företagets varumärke och faktiska köp. Detta har lett 

oss fram till vår problemformulering som är: Hur påverkas konsumentens syn på 

företagets varumärke och faktiska köp då företag väljer att marknadsföra sig på 

personliga mode- och skönhetsbloggar? 

 

Vi har valt att begränsa oss till att endast undersöka mode- och skönhetsbloggar. Detta 

har vi gjort dels för att vi endast haft 8 veckor på oss att genomföra studien och det 

skulle bli en alldeles för omfattande studie ifall vi skulle undersöka bloggar i allmänhet. 

Men även för att vi vet, av personliga erfarenheter, att det förekommer mycket 

marknadsföring på just mode- och skönhetsbloggar.  

 

Vi har valt att genomföra denna studie ur konsumentens perspektiv eftersom vi ville 

undersöka hur konsumenternas faktiska köp och syn på varumärket påverkades då 

företag marknadsför sig på personliga mode- och skönhetsbloggar. Vi har en 

positivistisk kunskapssyn och tror att man uppnår kunskap genom att samla in fakta 

vilket vi har gjort genom att studera tidigare forskning. I utformandet av vårt teoretiska 

ramverk tänkte vi att vi börjar stort och försöker sen smala av. Därför började vi det 

teoretiska ramverket med att redogöra för vad tidigare forskning generell säger om 

varumärken och sedan nischa avsnittet lite mer om varumärket på internet.  Detta följer 

vi upp när vi går vidare in på internetmarknadsföring. Vidare tar vi upp tidigare 

forskning kring word-of-mouth och opinionsledare för att avsluta med ett avsnitt om 

just bloggar.  

 

Utifrån det teoretiska ramverket har vi skrivit ner det som vi tyckte var relevant för vårt 

ämnesval och formulerade ett antal hypoteser utifrån dessa som vi sedan testade mot 

teorin. Utifrån hypoteserna skapade vi en kvantitativ undersökning. Vår målpopulation 

är internetanvändare i Sverige som läser mode- och skönhetsbloggar. Vi har konstruerat 

en webbenkät som har skickats ut till bloggare med syftet att få de publicerad på deras 

mode- och skönhetsbloggar.  Det artade sig som så att vi inte fick publicera 

webbenkäten på bloggarna vi tog kontakt med så vi la ut länken till webbenkäten i 

diverse kommentarfält på mode- och skönhetsbloggar och fick på så vis in våra svar 
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Vi var medvetna om att ett visst bortfall kunde ske eftersom vårt inlägg med länken till 

enkäten inte skulle vara synligt på förstasidan en hel vecka(eftersom bloggare oftast 

uppdaterar sin blogg dagligen och äldre inlägg då flyttas ner). Vi valde därför att skicka 

ut påminnelser genom en ny kommentar på alla bloggar för att öka svarsfrekvensen.  

 

Vår empiri har vi konstruerat med hjälp av histogram över svaren från webbenkäten 

samt korrelationstester i SPSS för att undersöka samband mellan två variabler. Det vi 

kom fram till var att företagets varumärke påverkas positivt av att marknadsföra sig på 

personliga mode- och skönhetsbloggar samt att läsarna ofta köper produkter som syns 

på mode- och skönhetsbloggar.   
 

Nyckelord: Marknadsföring, bloggar, internetmarknadsföring, varumärken, opinionsledare, 

word-of-mouth 
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KAPITEL 1: INLEDNING 

1.1 ÄMNESVAL 

 

Vårt ämnesval är företag som marknadsför sig via personliga mode- och 

skönhetsbloggar. Vi som har utfört denna studie läser bloggar dagligen och har ofta 

reagerat på hur vanligt det är med företag som använder personliga bloggar som 

marknadsföringskanal. Vi har läst många artiklar om hur mycket pengar kända bloggare 

tjänar på att sälja annonser till företag. Dessutom står det mycket skrivet om bloggare 

som tar emot pengar och gratisprodukter från företag för att skriva om dem. Att som 

företag marknadsföra sig via bloggar är onekligen ett populärt fenomen men vad vi vill 

undersöka med denna uppsats är hur konsumentens syn på företagets varumärke och 

faktiska köp påverkas då företag väljer att marknadsföra sig på personliga mode- och 

skönhetsbloggar. 

 

1.2 PROBLEMBAKGRUND 

 

Det senaste decenniet har mycket hänt inom media. Kommersiell TV dök upp 1987, 

kommersiell radio fick sitt genombrott 1993 och under senare halvan av 1990 var blev 

Internet en given plats för marknadsföring. (Berglund & Boson, 2010, s. 8) 

Utvecklingen går i en rasande fart och varje dag möts vi av marknadsföring i olika 

former.  Det kan vara i tidningen du läser till morgonkaffet, annonser på busshållplatsen 

på väg till jobbet, reklamutskick i brevlådan, reklampauser på radion och tv, 

annonsering på internet, ja överallt finns det företag som vill nå ut till oss konsumenter 

med sina budskap. 

 

Internet är idag ett av våra största medier. 91 % av befolkningen (16-75 år) använder 

internet dagligen (Elvelid, 2010). Förutom att Internet ses som en plattform för 

information är det även en säljkanal för många företag (Berglund & Boson, 2010, s. 

195). Internet gör det möjligt för företag att nå ut till den stora massan med sin 

marknadsföring. Det går snabbt att nå ut med information, kostnaderna är lägre än vid 

traditionella utskick och resultaten går lätt att mäta. (Magnusson & Forssbad, 2009, s. 

271) Den ständiga medieutvecklingen medför att antal budskap vi möter varje dag ökar 

och att kunna ta till sig all denna information är omöjlig. Ett känt citat av John 

Wanamaker som var en framstående affärsman och politiker lyder ”Jag vet att hälften 

av de pengar jag ger ut på reklam är bortkastat, problemet är bara att jag inte vet vilken 

hälft” (Wanamaker, 2011). Reklam kostar pengar och att döma av de enorma summor 

som fortfarande läggs på masskommunikation så som TV-reklam, annonser etc., måste 

detta fortfarande fungera, men räcker detta? (Thorstenson, 2006, s. 12) 

 

”Vem i hela världen kan man lita på” sjöng Björn Afzelius 1972.  Och lite så är det, 

Thorstensson (2006 s.51) skriver i sin bok, att allt eftersom mediesamhället växer sig 

större kommer folks förtroende för avsändaren att bli viktigare, kanske helt avgörande i 

framtiden. Det är oerhört viktigt för företag att skapa ett förtroende hos kunden. 

Kommunikationen behöver bli mer personlig och med personlig kommunikation följer 

inte bara förtroende utan också identifikation. Kunden vill ha en förebild som de 

beundrar och som delar samma åsikter (Thorstenson, 2006, ss. 49-51).  
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Forskning har visat att då människor känner sig osäkra i ett beslut vänder de sig till 

någon i sin närhet, någon som konsumerar mer media och har ett större nätverk. Dessa 

personer kallas för opinionsledare (Thorstenson, 2006, s. 11). Detta har företag tagit 

fasta på och i takt med att Internet växer hittar företag fler sätt att nå ut till kunden. Ett 

relativt nytt fenomen är företag som marknadsför sig via bloggar. En blogg är en slags 

hemsida bestående av inlägg, kommentarer eller artiklar som personen bakom bloggen 

publicerat. I slutet av varje inlägg finns ofta en möjlighet för läsaren att kommentera 

och diskutera inlägget.  (Frankel, 2005, s. 13)  

 

Det finns många möjligheter för företag marknadsföra sig via bloggar, det vanligaste är 

genom annonser, banners och dylikt. I vissa fall händer det även att företag skickar 

gratisprodukter eller rent av betalar bloggare för att de ska skriva om deras produkter. 

Detta är ett exempel på Word-of-mouth marketing som är en marknadsföringsteknik 

som bygger på att nöjda kunden sprider sitt budskap till andra konsumenter (Berglund 

& Boson, 2010, s. 92). Bloggar är idag något som är väldigt populärt. 12 procent av 

svenskarna i åldern 9-79 år besökte en blogg en genomsnittlig dag (Nordicom, 2009) 

Detta är en rejäl ökning från år 2008 då denna andel var 7 procent. Med detta som 

bakgrund vill vi undersöka hur denna marknadsföringsmetod påverkar hur konsumenten 

ser på företagets varumärke och faktiska köp. 

 

1.3 PROBLEMFORMULERING 

 

Hur påverkas konsumentens syn på företagets varumärke och deras faktiska köp då 

företag väljer att marknadsföra sig på personliga mode- och skönhetsbloggar? 

 

1.4 SYFTE 

 

Huvudsyftet med denna uppsats är att kartlägga hur konsumenten ser på bloggar som 

marknadsföringskanal. För att uppnå detta syfte har vi även valt att undersöka två 

delsyften. Vårt första delsyfte som vi vill undersöka är hur konsumentens syn på 

företagets varumärke påverkas av att företaget väljer att marknadsföra sig på en 

personlig mode- och skönhetsblogg. Vårt andra delsyfte som vi vill undersöka är hur 

konsumenten påverkas rörande faktiska köp då företag väljer att marknadsföra sig på en 

personlig mode- och skönhetsblogg.  

 

1.5 BEGRÄNSNINGAR/AVGRÄNSNINGAR 

 

Vi har genomfört denna studie under vissa begräsningar. Sammanlagt har vi haft 8 

veckor på oss att skriva uppsatsen från det att kursen startade tills det att vi hade 

slutdatum för granskning och betyg. Vi har inte haft några ekonomiska resurser till resor 

eller betalning till respondenter. Vi har därför inte möjlighet att undersöka hur 

marknadsföring från företag påverkar konsumenter på alla typer av bloggar. Vi 

bestämde oss därför för att avgränsa oss till bloggar i mode- och skönhetsbloggar i 

Sverige. Vi har uppmärksammat mycket marknadsföring av olika slag från företag på 

mode- och skönhetsbloggar och tycker därför att det var ett lämpligt val av avgränsning. 

Vi har valt att avgränsa oss till just mode och skönhetsbloggar därför att vi ville välja 
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den typen av blogg där vi vet att det överlag förekommer mest marknadsföring. Vi är ju 

intresserade av vilken effekt marknadsföringen får på konsumentens varumärkessyn och 

faktiska köp. Vi tror att det är lättare att ta reda på detta om vi vänder oss till den typen 

av blogg där vi vet att det förekommer mycket marknadsföring. 

1.6 BEGREPPSFÖRKLARING 

 

I den här uppsatsen kommer vi använda vissa förkortningar och begrepp som kan vara 

svåra att tolka. För att underlätta läsningen kommer vi här klargöra dessa. Några av 

begreppen kan ha olika betydelser beroende på vilket sammanhang de används i, därför 

kommer vi här att klargöra vad vi menar när vi använder begreppen och 

förkortningarna.  

 

 Blogg: Webbplats med mer eller mindre regelbundet publicerade inlägg, 

vanligtvis presenterade i tidsordning. Oftast kan läsarna lämna kommentarer och 

prenumerera på innehållet. (Carlsson, 2010, s. 154)   

 

 Buzz: Rykte, prat, surr. Modern form av skvaller eller snack. (Carlsson, 2010, s. 

154)  

 

 Internetmarknadsföring: Även kallad e-marketing. Det är marknadsföring som 

sker över internet, till skillnad från traditionell marknadsföring via t.ex. radio, tv 

och tidningar. (Nationalencyklopedin, 2011)  

 

 Mode- och skönhetsblogg: Då vi skriver mode- och skönhetsblogg menar vi 

bloggar som antingen är renodlade mode- och skönhetsbloggar och även de 

bloggar som har inslag av mode och skönhet.  

 

 Ratio: Förhållande, proportion eller grad (Nationalencyklopedin, 2011). När vi 

har använt uttrycket så syftar vi på förhållandet mellan två variabler.  

 

 Word-of-mouth: En slags marknadsföringsform som går ut på att nöjda kunder 

sprider budskapet vidare. (Berglund & Boson, 2010, s. 92) 

 

KAPITEL 2: STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för studiens utgångspunkter. Vi vill ge läsaren en 

bild om vilket perspektiv vi har utgått från då vi har skrivit denna uppsats, vilken 

föreförståelse vi har och hur vi ser på kunskap. Vi kommer även förklara uppbyggnaden 

av det teoretiska ramverket och avslutningsvis resonera kring vilka källor vi valt och 

lite kritik mot dessa i avsnittet Insamling av sekundärkällor och källkritik. 

 

2.1 PERSPEKTIV 

 

Vi har valt att genomföra denna studie ur ett marknadsföringsperspektiv till företagens 

nytta ur konsumentens synvinkel. Vi har valt att utgå från konsumenter av den 

anledningen att vi vill kartlägga hur konsumenternas faktiska köp och syn på 
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varumärket påverkas då företaget marknadsför sig på personliga mode- och 

skönhetsbloggar. Vi är alltså inte intresserade av hur försäljningen för specifika företag 

har påverkats då de valt bloggar som en marknadsföringskanal. Vi anser att det är 

konsumentens beteende som avgör hur företaget påverkas och därför har vi valt att föra 

undersökningen utifrån konsumentens perspektiv.  

 

2.2 FÖRFÖRSTÅELSE 

 

Kunskap är något subjektivt som skapas utifrån erfarenhet och tidigare kunskap. I den 

här uppsatsen påverkas våra perspektiv av vilka vi är och hur våra tidigare erfarenheter 

har påverkat oss. Förförståelse är alltså sådant som vi upplevt tidigare och som påverkar 

våra val. (Bryman & Bell, 2005, s. 35) 

 

Inför vår studie hade vi ingen särskild uppfattning om vikten av att konsumenterna har 

en positiv syn på ett företags varumärke. Vi visste heller inte om det skulle vara bra 

eller dåligt för ett företags varumärke att synas på en mode- och skönhetsblogg eller hur 

detta kunde påverka konsumenternas faktiska köp. Ser vi till oss själva så har vi märkt 

att vi påverkas positivt av varumärken som syns på bloggar då det har hänt vid ett flertal 

tillfällen att vi köpt produkter av ett specifikt märke just för att det har huserat på en 

skönhetsblogg.  

 

Båda vi två studenter som har gjort denna undersökning följer mode- och 

skönhetsbloggar dagligen. Detta kommer att påverka våra val och undersökningens 

slutresultat. Först och främst påverkas avsnitt i det teoretiska ramverket utifrån hur vi 

ser på detta ämne, vilket får en stor inverkan på av utformningen av webbenkäten och 

analysering av resultaten. Ett exempel på detta är delen om opinionsledare, hade vi inte 

själva tyckt att bloggare är en typ av opinionsledare hade vi förmodligen inte tagit med 

detta i det teoretiska ramverket. De delar vi har tagit med i det teoretiska ramverket är 

vår subjektiva bedömning av vad vi tycker är mest relevant. Hade vi valt andra delar  

hade studien hade studien förmodligen sett väldigt annorlunda ut. 

 

Vi har en ganska positiv syn på bloggfenomenet och tycker att det är väldigt roligt och 

intressant. För att ge en klar bild av vad vi har för uppfattning om bloggar, bloggare och 

marknadsföring på bloggar följer här en kort genomgång av hur vi skulle ha svarat ifall 

vi fyllt i vår egen webbenkät:  

 

Vi läser båda två bloggar dagligen och det gör vi mest för att få information och 

uppdatering på nya produkter. Vi anser att alla bloggar vi läser är trovärdiga och vi har 

också en positiv bild av personerna bakom bloggarna. Produktrecensioner märker vi av 

ofta på bloggarna vi läser och vi tycker att mer än hälften av dessa känns trovärdiga. Det 

har ofta hänt att vi köpt produkter till följd av att vi läst om den både via en 

produktrecension och att den bara blivit omnämnd i bloggen. Vi tycker att 

marknadsföring på en blogg är mer trovärdigt än t.ex. på tv eller radio och anser inte alls 

att bloggaren tappar trovärdighet för att denne skriver om en gratisprodukt. Vi tycker att 

bloggarna är mycket uppdaterade på det senaste inom mode och skönhet.  

 

Annonser på bloggar uppmärksammar vi ofta och klickar oss gärna vidare till själva 

företaget via dessa, det har hänt att detta lett till köp. Vi anser inte att det varken är rätt 
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eller fel av företag att sponsra bloggare med gratisprodukter. Vi har båda två upptäckt 

nya märken som vi börjat använda genom en blogg.  

Vi har alltså en väldigt positiv inställning till marknadsföring på bloggar vilket vi har 

försökt ha i åtanke då vi har utformat enkäten så att inte frågorna ska bli alltför ledande. 

Att inte ha för ledande frågor är bra då vi vill förhålla oss så objektiva som möjligt. För 

att vara objektiva har vi studerat vad vi har för förförståelse och ansträngt oss för att 

denna inte ska lysa igenom allt för mycket.  

 

Vi har båda två tidigare skrivit varsin B-uppsats och har erfarenheter och kunskap från 

detta som vi tar med oss till denna C-uppsats i form av förförståelse kring 

uppsatsskrivande, formalia, referering, tidsplanering och upplägg. Vi kommer att tydligt 

presentera hur vi har gått tillväga samt vara öppna i redovisningen av resultaten. Det är 

svårt att inte låta vår förförståelse färga undersökningen men vi kommer att anstränga 

oss för att behandla svaren med största möjliga objektivitet. Studien hade inte blivit som 

den blev om vi inte hade haft en egen uppfattning om bloggar innan.  

 

2.3 KUNSKAPSSYN 

 

Vår syn på kunskap är likt den positivistiska kunskapssynen, bara den kunskap som kan 

bekräftas via våra sinnen anser vi är riktig kunskap (Bryman & Bell, 2005, s. 26). Vi har 

dock inte en renodlad positivistisk kunskapssyn då vi även ser ett värde av tolkning. Vi 

har tolkat tidigare forskning och skapat våra egna enkätfrågor. Vi anser exempelvis att 

opinionsledare är en subjektiv bedömning av en person, vi har tolkat det som tidigare 

forskning har skrivit om opinionsledare och operationaliserat begreppet till vad vi anser 

personifiera en opinionsledare.  

 

Positivismen ger en förenklad bild av verkligheten (Andersson, 1979, s. 48). Vi tror att 

man uppnår kunskap genom att samla in fakta vilket vi har gjort genom att studera 

tidigare forskning. Vi har hämtat kunskap från teorin, vilket enligt Hartman (2004, s. 

103) är grunden i det positivistiska synsättet. Vidare menar Hartman (2004, s. 103) att 

man kan nå kunskap genom att observera verkligheten, hur vi har gjort detta kan du läsa 

mer om under avsnittet Undersökningsstrategi. 

 

Vi är intresserade av att mäta hur pass effektiv marknadsföring via bloggar är för 

företaget utifrån hur konsumentens syn på varumärket och faktiska köp påverkas. Vi är 

inte intresserade av att ge läsaren någon djupare förståelse till varför situationen ser ut 

som den gör utan vi vill förklara mer övergripande om hur situationen ser ut. Vi är 

intresserade av att hitta det ”generella i det speciella”, vilket är en del i den 

positivistiska kunskapssynen (Andersson, 1979, s. 28). Vi har försökt att förhålla oss så 

objektiva som möjligt till vår forskning eftersom vi vill att forskningen ska vara 

värderingsfri. Vi vill alltså skilja på fakta och värderingar, som är en av de viktigaste 

ståndpunkterna inom positivism (Andersson, 1979, s. 59).  För att försöka hålla oss så 

objektiva som möjligt har vi valt att inte närvara vid undersökningstillfället utan vi 

valde att göra en enkätundersökning, se Enkätkonstruktion. Vi har noggrant tänkt över 

vår förförståelse och vilka konsekvenser den kan få för att försöka hålla forskningen så 

värderingsfri som möjligt, se Förförståelse. 
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2.4 UTFORMNING AV DET TEORETISKA RAMVERKET 

 

Innan vi valde hur vi skulle utforma vårt teoretiska ramverk studerade vi andra 

uppsatser inom liknande ämnen för att få inspiration och idéer om vad som kändes 

relevanta för just vårt ämnesval. Vi tänkte noga igenom vårt val eftersom det ramverk vi 

väljer kommer att ligga till grund för hela vår undersökning och kommer därför att ha 

en stor inverkan på resultatet. Eftersom det är en relativt ny företeelse fanns det inte allt 

för många teorier kring just detta. Vi valde därför att utgå från andra teorier som var 

kopplade till marknadsföring som helhet som vi ansåg var relevanta för vårt 

ämnesval.  Vi tänker oss att vi börjar stort och skriver om varumärken, eftersom att vi 

bl.a. vill undersöka hur konsumentens syn på varumärket påverkas då det syns på 

bloggar.  Vi vill börja med att redogöra för vad tidigare forskning generellt säger om 

varumärken för att sedan nischa avsnittet lite mer om varumärket på internet. Detta följs 

upp i den andra delen i det teoretiska ramverket som är Internetmarknadsföring. Internet 

är idag ett av våra största medier som gör det möjligt för företag att nå ut till den stora 

massan. Vi vill därför redogöra för vad tidigare forskning säger om 

Internetmarknadsföring. Men allt eftersom mediesamhället växer blir det allt viktigare 

för företag att bli mer personliga i sin marknadsföring. Vi tycker därför att det var 

intressant att som tredje del i det teoretiska ramverket skriv om Word-of-mouth. Word-

of-mouth handlar om hur människor påverkar människor. Under detta avsnitt redogör vi 

för vad Word-of-mouth är, samt vad olika forskare har att säga om detta.  Forskning har 

visat att det finns personer med vissa egenskaper som kan kallas för opinionsledare och 

att dessa personer har större inverkan på konsumenter än andra personer (Thorstenson, 

2006, s. 11). Vårt nästa val är därför att skriva om opinionsledare, där vi redogör för vad 

tidigare forskning har kommit fram till inom detta ämne. Det har på senare tid blivit allt 

vanligare att företag använder sig av bloggar som marknadsföringskanal. Därför känns 

det högst relevant för oss att skriva om bloggar som vår femte och sista del av det 

teoretiska remverket. I avsnittet om bloggar redogör vi bl.a. för vad tidigare forskning 

anser om bloggares påverkan på konsumenternas köpbeteende som är en del av det vi 

vill undersöka. 

 

2.5  INSAMLING AV SEKUNDÄRKÄLLOR & KÄLLKRITIK  

 

I vårt arbete har vi använt oss av böcker från Universitets biblioteket, vetenskapliga 

artiklar och internetkällor. Vi har främst använt böcker som underlag till uppsatsen 

eftersom som vi anser att de är mer trovärdig än Internet. Vi har försökt välja böcker 

som är de största böckerna inom just sitt ämnesområde. Vi har tittat mycket till hur ofta 

olika författare blir omnämnda i andra böcker för att se vilka som är de mest 

framstående verken. Till metoddelen använde vi främst boken Vetenskapliga 

forskningsmetoder från 2005 skriven av Bryman & Bell som vi är väl bekanta med 

sedan tidigare då vi har skrivit uppsatser. Eftersom Bryman & Bell 2005 är en lärobok 

är det en väldigt förenklad beskrivning. Vi valde därför att komplettera med böcker 

inom vetenskapsteori och metod. Vi fick många bra tips från uppsatsmanualen och 

valde de böcker som var relevanta för just vår studie.  

 

Eftersom bloggar är ett relativt nytt fenomen som vuxit sig väldigt starkt de senaste åren 

tyckte vi att det var viktigt att hitta så pass aktuella källor som möjligt. Dock finns det 
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en del källor vi använt oss av som är av äldre slag, men vi valde ändå att ta med dessa 

eftersom vi anser att de ligger grund till dagens tänk. Vi har studerat både äldre och 

nyare verk, och i de fallen där vi anser att de nyare verken baserar på den äldre 

forskningen har vi även valt att ta med de äldre verken. Ett exempel på detta är den 

studie som gjordes på 40-talet och sedan publicerades 1968 (Lazarsfeld, 1968). Efter att 

vi har studerat mycket litteratur inom området opinionsledare verkar det som om det var 

genom denna undersökning det uppmärksammades. Vi tycker därför att det är viktigt att 

ha med detta eftersom det verkar vara mycket av detta som dagens forskning baseras på. 

De internetkällor vi har använt har vi studerat noga och anser att de har en hög 

trovärdighet. Vi har försökt att hitta fakta i böcker framför internet eftersom vi anser att 

Internet kan vara en rätt osäker källa. I princip vem som helst kan skriva saker på nätet 

utan att det granskas. Vi har därför varit försiktiga med våra val av internetkällor och 

har mestadels använt oss av tidningsartiklar på Internet. Vi har valt att ta med 

tidningsartiklar för att visa på hur uppmärksammat och utbrett bloggfenomenet är. 

Tidningsartiklar kan dock även det vara en osäker källa eftersom tidningar ibland kan 

skriva saker bara för att de vill sälja lösnummer.  

Vi har haft lite problem med att hitta färsk statistik om hur många svenskar som läser 

bloggar. Den nyaste undersökningen vi hittade var från 2009. (Nordicom, Nordicom, 

2009)  

De vetenskapliga artiklarna vi har använt oss av anser vi ha hög trovärdighet eftersom 

de är ”peer-reviewed”, d.v.s. att andra forskare har granskat dessa innan publicering. Då 

vi har sök tidningsartiklar har vi främst använt oss av Universitetsbibliotekets databas 

och GoogleScholar. Vi har främst använt oss av artiklar som har många citeringar 

eftersom det tyder på att det är de största verken inom området. Då vi sökte artiklar 

använde vi orden: Opinionleaders, blog, blogging, marketing, Internet marketing, word-

of-mouth och branding. Vi har även använt oss av kombinationer av dessa sökord för att 

få fram så pass bra material som möjligt. 

 

KAPITEL 3. TEORETISKT RAMVERK 
 

I det här kapitlet kommer vi att presentera vårt teoretiska ramverk. Vi har valt att ta 

med den information som är mest relevant för vår studie och bakgrund till frågorna i 

vår webbenkät. Vi kommer att börja med en introduktion till varumärken och mer 

specifikt om varumärket på internet. Sedan går vi vidare med just 

internetmarknadsföring och därigenom word-of-mouth. Slutligen kommer vi in på 

opinionsledare och bloggar.  

3.1 VARUMÄRKEN 

 

Vi vill veta vad tidigare forskning har kommit fram till om varumärken och varumärken 

på internet. Detta är av intresse för oss eftersom vi vill veta hur konsumentens syn på 

företagets varumärke och faktiska köp påverkas då företag väljer att marknadsföra sig 

på personliga mode- och skönhetsbloggar. 

”Eftersom varumärkens värde i hög grad baseras på lojalitet, blir en 

avgörande fråga vilken form av lojalitet ett visst märke representerar. 
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Lojalitet mot ett enskilt varumärke är normalt sett mer värdefull än 

lojalitet mot en kategori eller en grupp av varumärken” (Uggla, 2003, s. 

176)  

Att ha en väl utvecklad varumärkesstrategi är viktigare än att utveckla nya 

reklamkampanjer och andra taktiska förändringar i sin marknadsföringsplan (Foligno, 

2008). Har man ett starkt varumärke så kommer det att gynna företaget på fler än ett sätt 

(Jobber & Fahy, 2009, s. 135). Det finansiella värdet på företaget kan öka med hjälp av 

ett starkt varumärke. Ett starkt varumärke kan ha en positiv effekt på konsumenters 

uppfattning och preferenser. Detta leder i sin tur till lojalitet gentemot varumärket – 

nöjda kunder kommer fortsätta köpa sitt favoritmärke. Man kan tydligt se styrkan av ett 

starkt varumärke när företag försöker förändra sitt varumärke, som t.ex. när coca-cola 

försökte introducera New Coke. Den positiva synen som konsumenter har på ett starkt 

varumärke för det tuffare för andra varumärken att konkurrera med. Till sist så är starka, 

marknadsledande märken är sällan det billigaste alternativet. Tittar man på t.ex. 

Kellog´s, Coca-cola, Mercedes, Nokia och Microsoft så är ingen av dem förknippade 

med låga priser. Konsumenter som väljer dessa varumärken gör det för att de 

tillhandahåller konsumenten med ett högre värde än vad konkurrerande varumärken gör. 

(Uggla, 2003, s. 177)   

3.1.1 VARUMÄRKET PÅ INTERNET 

 

Det finns flera olika varumärkesbyggande insatser att göra via sociala medier. Via t.ex. 

en företagsblogg finns möjlighet att sprida företagets filosofi och visa företagets själ. 

Samtidigt öppnar man upp för lojala kunder att sprida företagskulturen vidare. På detta 

sätt kan även youtube eller en företagssida på facebook användas. (Carlsson, 2010, s. 

69)  

”Morgondagens varumärken byggs inte med gårdagens metoder” 

(Grönholm, refererad i Carlsson, 2010, s. 27) 

3.1.2 RISKER MED VARUMÄRKET PÅ INTERNET 

 

När varumärket florerar på internet så gör detta att företagets kontroll över varumärket 

inte är densamma som tidigare. Då var det lättare för företaget att styra 

kommunikationen. Då hade man sin varumärkesplattform och kunde se till att alla 

reklamkampanjer och PR-insatser utformade i enlighet med företagets egna riktlinjer. 

(Carlsson, 2010, s. 107) 

 

I och med internet så begränsas inte längre kommunikation till reklamkampanjer och 

PR-insatser på företagets initiativ. T.ex. så kan bloggare skriva i stort sett vad dom vill 

och folk kan utbyta bra och dåliga erfarenheter i sociala nätverk. På så vis kan 

information om varumärket spridas och företaget har ingen möjlighet att styra detta. 

(Carlsson, 2010, s. 107) 

 

Det företaget kan göra för att för att vara delaktiga i varumärkesbyggande via sociala 

medier är att aktivt söka upp och delta i pågående konversationer genom att bemöta 

eventuell kritik, felaktiga påståenden och oklarheter. (Carlsson, 2010, s. 107) 
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3.2 INTERNETMARKNADSFÖRING 

 

Nu har vi presenterat vad tidigare forskning har att säga om varumärken och mer 

specifikt om varumärket på internet. Eftersom internetmarknadsföring berör vårt 

ämnesval är tidigare forskning kring detta av största  intresse för oss. 

Internet är det snabbaste växande mediet genom tiderna (Eighmey & McCord, 1998, 

refererad i Dahlén, 2001, s. 67). Allt eftersom internet växer, så gör också användarna. 

Detta kan göra att användarna blir mer kräsna och svåra att nå, i och med att de blir mer 

erfarna på internet. (Dahlén, 2001, s. 67) 

 

75 % av befolkningen (15-79 år) använder internet dagligen och ca 84 % minst en gång 

i veckan. Förutom att Internet idag ses som en plattform för information är det även en 

säljkanal för många företag. (Berglund & Boson, 2010, ss. 195-197) 

 

Internetanvändare spenderar i snitt 70 timmar per månad på att surfa på internet, både 

hemma och på jobbet. Om man tittar till hela världen så når internet ut till ca 540 

miljoner människor. I en amerikansk undersökning framkom det att 33 % av alla 

internetanvändare anser att internet är det näst viktigaste mediet. 36 % ansåg att tv var 

viktigare. (Kotler & Armstrong, 2010, s. 528) 

 

Idag vet vi att internet är ett effektivt sätt att överföra information om det nyttjas på rätt 

sätt. Försäljning och marknadsföring över internet är en mångmiljardindustri. Det är 

svårt att räkna på exakta siffror men faktum kvarstår att internet har förändrat vårt sätt 

att leva. Till exempel så finns det statistik som visar att vi i snitt läser vår e-mail minst 

två gånger per dag – vi tillbringar alltmer tid på internet helt enkelt. Till exempel så 

läser man tidningar, kolla på tv, mailar, deltar i videokonferenser och läser bloggar. Det 

finns oändliga möjligheter på internet, både till nytta och också nöje. Vi människor är 

lata av naturen och väljer gärna det som ligger närmast tillhands. (Frankel, 2007, s. 6)  

 

Människors reklamtrötthet ökar, om det finns möjlighet väljs reklam bort. De flesta 

brevlådorna har en skylt där det står ”reklam, nej tack!” (Carlsson, 2010, s. 31). 

Undersökningar har visat att dagens ungdomar är mer kritisk till reklam än förra 

generationen. De är skeptiska till den mesta reklamen och klickar inte på reklam på 

nätet. (Carlsson, 2010, s. 32)   

 

Internetmarknadsföring är den snabbaste växande formen av direkt marknadsföring. 

Internet ansluter olika användare över hela världen med varandra och till en stor 

informationskälla. Webben har fundamentalt förändrat konsumenters syn på pris, 

service och produktinformation. Som en följd av detta har det skapats ett helt nytt sätt 

för marknadsförare att skapa värde och bygga relationer med kunden. (Kotler & 

Armstrong, 2010, s. 528)  

 

Internet har inneburit ett antal paradigmskiften inom marknadsföring. Först och främst 

så har makten flyttats från säljaren till köparen. Internet innebär att företag och 

konsumenter kan kräva mer. Nu behöver kunder inte längre gå långa sträckor till 

närmaste alternativ – oftast är de bara ett klick bort. I denna miljö är köparens 

uppmärksamhet en bristvara. Internet har också medfört att marknaden har styckats upp. 

Internet är som en marknad som bara består av en kund. Marknadsförare måste därför 

utveckla produkter och kommunikation för mindre målgrupper. Nu är heller inte längre 
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avståndet en faktor. Geografi har inte längre samma betydelse när affärssamarbeten, 

leveranser eller kundrelationer etableras. I och med internet är platsen inte lika 

avgörande och tillåter köpare och säljare att skippa traditionella mellanhänder. Tiden är 

inte heller lika viktig längre. I och med att kommunikationsmöjligheterna utvecklas blir 

tiden mindre kritisk. En E-butik kan ha öppet tjugofyra timmar om dygnet och 

människor kan kommunicera precis när de vill, till skillnad för hur det var innan 

internet. Då hade butikerna bara öppet x antal timmar varje dag och detta var kunden 

tvungen att anpassa sig efter. Kundinformationen har blivit tillgängligare för 

marknadsförare. Internet har gjort så att det är enklare och billigare att samla in och 

lagra kundinformation. Resultaten kan marknadsförare analysera allt eftersom 

insatserna genomförs och därmed fortlöpande förbättra sina kampanjer. Detta har också 

medfört att kraven på marknadsförare har höjts. De måste nu omsätta all information till 

meningsfull kunskap som ska ligga till grund för strategiska beslut. Sist men inte minst 

så har internet inneburit att det intellektuella kapitalet blir lika viktigt som det 

finansiella – med internet styr faktorer som kreativitet, fantasi och entreprenörskap 

minst lika mycket som finansiellt kapital. (Frankel, 2007, ss. 6-7) 

3.2.1 SKILLNADER MELLAN INTERNET OCH ANDRA MEDIER 

 

Internet är ett snabbare medium. Det går snabbt att söka och orientera sig till önskad 

webbplats. Internet är uppbyggt på nätverk vilket gör att nyheter sprider sig snabbt. 

Detta innebär också, från en marknadsförares synvinkel, att glöden snabbt kan falna lika 

snabbt som det blivit stort. Frågan man måste ställa sig som marknadsförare är då hur 

man kan dra maximal nytta av situationen för att skapa ökad buzz kring sina tjänster och 

produkter. (Frankel, 2007, ss. 13-14) 

 

Det är många som vill göra sin röst hörd på internet. Detta gör att mångas röster 

reduceras och blir till vad som brukar kallas brus. Därför gäller det att ha en hög röst 

som hörs genom bruset för att ha en möjlighet att märkas. (Frankel, 2007, s. 14) 

 

Konsekvensen av det ökade bruset och den ökade konkurrensen och webbanvändarnas 

uppmärksamhet blir större utmaningar. Framförallt innebär utmaningarna att få 

besökare till sin webbplats, att få dem att stanna kvar, att få dem att läsa företagets mail 

och att få dem att klicka på annonserna. Trots att utbudet av intressant och relevant 

marknadsföring har ökat kvarstår faktum att människor har begränsade möjligheter att 

ta till sig information. (Frankel, 2007, s. 14) 

 

3.3 WORD-OF-MOUTH 

 

Allt eftersom internet växer och bruset ökar måste man hitta nya sätt att förmedla sitt 

budskap till kunden. Word-of-mouth bygger på att nöjda kunder för budskapet vidare 

till andra och det är därför av högsta relevans för oss att veta vad tidigare forskning har 

kommit fram om word-of-mouth.  

 

Marknadsförare har sedan länge tillbaka dragit nytta av det faktum att folk har 

förtroende för det som vänner och bekanta säger. Word-of-mouth (på svenska; mun till 

mun-marknadsföring) användes redan långt före internet. Redan på 1800-taletm anlitade 
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man folk för att jubla på operor med syftet att föra publiken positiv så att de sedan 

skulle sprida ett positivt rykte. (Carlsson, 2010, s. 38)  

 

Word-of-mouth går ut på att göra företaget eller varumärket till ett samtalsämne, på 

eller utanför webben. För att göra detta kan man erbjuda god service, bra priser eller 

extraordinära produkter. Som företag kan man dessutom arbeta mer aktivt för att 

medvetet skapa ett buzz och inte bara nöja sig med att hålla kunderna nöjda. (Carlsson, 

2010, s. 38)  

  

En kunds erfarenheter från en tjänst/produkt kommer i allra högsta grad att påverka vad 

denne säger till andra om tjänsten/produkten. Konsumenter påverkas överlag väldigt 

mycket av andras åsikter om en tjänst/produkt.  

Det är detta som kallas word-of-mouth. Det är därför nödvändigt för ett företag att dels 

förstå men också kunna kontrollera word-of-mouth kommunikation. Bästa sättet att 

skapa positiv word-of-mouth är att tillhandahålla kunden med en minnesvärd och 

positiv upplevelse. (Wilson, 2008, s. 42) 

 

Bra kundservice är en viktig faktor för att skapa framgångsrika affärer, minst lika viktig 

är dock word-of-mouth. Detta väljer Misner att kalla WOM-faktorn. Denna faktor delar 

han in i tre delar. För det första så talar folk överlag mer om ditt företag när de är 

missnöjda än när de är nöjda. För det andra så mildrar bra kundservice ett dåligt rykte, 

snarare än att öka det goda ryktet. Slutligen, för att genom ett gott rykte få fler affärer 

måste man därför göra mer än att förbättra sin kundservice. 

Alltså, med bra kundservice kan man minska dåligt rykte men för att få fler kunder 

måste man göra mer än att förbättra sin kundservice. (Misner, 2010, ss. 23-24) 

 

En studie som har gjorts i USA har visat att mer än 90 % av alla missnöjda kunder inte 

kommer att använda företaget de upplevt som dåligt igen. Det framkom också att varje 

kund som är missnöjd ventilerar sitt missnöje till minst nio andra. 13 % av de kunder 

som är missnöjda kommer att berätta om detta för minst 20 andra personer. (Misner, 

2010, s. 24) 

 

Andra studier har kommit fram till liknande resultat. Bland annat så har det framkommit 

att en missnöjd bilköpare berättar om detta för i snitt tjugotvå andra personer. En annan 

undersökning upptäckte att missnöjda bankkunder berättar om sina upplevelser för i 

snitt elva andra personer, varav var on en av dessa elva berättar för fem andra. Detta 

innebär alltså att en missnöjd kunds upplevelser kommer att delas med sextiosex andra 

personer och man kan anta att de femtiofem personer i andra ledet kommer att få höra 

en överdriven version. Denna typ av respons kallas för 3-33-regeln. Med denna regel 

menas att på var tredje person som gärna berättar något positivt om sin erfarenhet från 

ett företag, går det 33 andra personer som berättar en negativ historia. (Misner, 2010, s. 

24) 

Negativ kritik har en förmåga att sprida sig snabbare än positiv. (Carlsson, 2010, s. 39) 

 

Två nyckelstrategier för att skapa en positiv WOM är att först och främst utveckla ett 

starkt och mångsidigt kontaktnät och för det andra att skapa ett positivt budskap med 

effektfullt framförande. Misner skriver att de bästa mun till mun – aktiviteterna han har 

sett sker medvetet, inte genom önsketänkande eller på grund av tur. (Misner, 2010, s. 

25) 
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3.3.1 VARFÖR MAN SKA ANVÄNDA WORD OF MOUTH I SIN MARKNADSFÖRING 

 

Vad det är som gör att du väljer att prova en ny restaurang, se en speciell film eller läsa 

en ny bok? Är det för att du har läst eller sett en reklam eller är det för att vän – någon 

du litar på – har rekommenderat det? Eftersom man utsätts för ungefär 3000 

marknadsföringsbudskap per dag är det enligt dem troligt att man ”stänger av” för all 

reklam men kommer ihåg vad vänner har berättat. Det finns enligt Barber och Wallace 

ingen mer kraftfull kommunikationsteknik än den enstaka individens handling att prata 

med en annan. Om man använder word-of-mouth rätt i sin marknadsföring kan man få 

andra människor att förmedla sitt budskap. Detta kallas också för att skapa ett buzz. 

Detta är en marknadsföringsform värd att lära sig bemästra av många anledningar. Först 

och främst för att det är verkligt och snabbt. Verkliga, levande individer berättar för 

andra individer. Det är både personligt, trovärdigt och ärligt. Det är fångande. Många 

personer tycker om att dela goda idéer och erfarenheter med varandra och många 

personer tycker om att lyssna på dessa. Det är kunddrivet. Kunden själv bestämmer 

huruvida hon ska lyssna eller inte – det är inte framtvingat. (Barber & Wallace, 2009, s. 

36)  

3.4 OPINIONSLEDARE 

 

Word-of-mouth är alltså då människor pratar med andra människor och påverkar dessa. 

Men det finns människor som har större makt att påverka än andra människor. Vi tycker 

därför att det är viktigt att försöka förstå vilka dessa människor är. I takt med att 

mediesamhället växer sig allt större blir möjligheterna att bygga upp en trovärdighet i 

varje buskap svårare (Thorstenson, 2006, s. 50). Många forskare har genom årens lopp 

försökt att förstå vad det är som får människor att fatta ett beslut om att välja en viss 

produkt eller tjänst, eller ta ställning i en samhällsfråga. En forskare vid namn 

Lazarsfeld, bestämde sig för undersöka detta och genomförde därför en studie av 

valkampanjen under presidentvalet 1940 i USA. 600 väljare djupintervjuades under sju 

månader före och efter valet. Resultatet publicerades sedan i boken The People´s Choice 

1968, där det konstaterades att de som var osäkra på hur de skulle välja vände sig till 

den grupp individer som konsumerade mer media och hade ett större nätverk, med andra 

ord opinionsledare. (Thorstenson, 2006, s. 11) 

 

Rosen (2000, ss. 46-47) menar att man kan identifiera en opinionsledare genom att 

använda sig av något som kallas för ACTIVE. 

A-”Ahead in adoption”  

C-”Connected”  

T-”Travelers”  

I-”Information-hungry”  

V-”Vocal”  

E-“Exposed to the media” 

 

Det är alltså enligt Rosen, personer som tidigt prövar nya saker, de är nätverkande, 

nyfikna personer som tycker om att resa mycket. De är stora konsumenter av media och 

vill städigt vara uppdaterade samt att de gärna uttrycker sin åsikt. Om man ska vara lite 

kritisk mot tidigare forskning så känns det som om Rosen 2000 ger en lite väl detaljerad 

bild om hur en opinionsledare ska vara. Det borde krävas olika egenskaper beroende på 

i vilket sammanhang man betraktas som opinionsledare. Rosens ACTIVE är dock en 
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bra indikation på hur en opinionsledare bör vara även om man inte måste uppfylla alla 

kriterier. 

Opinionsledare är sociala personer som kan ge ut information om produkter, ge 

rekommendationer och personliga åsikter samt att de kan bistå med kunskap som kan 

hjälpa företagen att marknadsföra sina produkter. (Li & Du, 2011, s. 191)  

 

Katz (1964, s. 12) skriver att opinionsledare existerar på alla sociala nivåer och att de 

påverkar personer inom den egna gruppen. Internet har medfört helt nya möjligheter för 

opinionsledare att göra sig hörda och även för företag att identifiera dem. 

Opinionsledare är människor man hittar, inte hittar på.  

Man kan inte betala personer som ska lära sig att påverka andra, det krävs vissa 

specifika egenskaper för att vara en opinionsledare. (Thorstenson, 2006, s. 29) 

Weimann (1994, s. 23) menar att det finns tre egenskaper som gör en individ till 

opinionsledare: Personliga egenskaper så som självsäkerhet och ansvarstagande. 

Kompetens inom ett område, vad som bör tilläggas är att opinionsledare sällan verkar 

inom mer än ett område, dvs. det område där de uppfattas som ”experter”. Sist men inte 

minst krävs också ett starkt nätverk av sociala kontakter. 

 

Det är viktigt för företag att hitta sina opinionsledare. Idag skapar företag särskilda 

program för att enskilda konsumenter att lära sig informera och influera andra 

konsumenter. (Kotler & Armstrong, 2010, s. 165) 

 

På senare tid har det blivit populärt för företag börjat använda bloggare i sin 

marknadsföring. Företag betalar bloggaren för att skriva om deras produkter eller för att 

få synas på bloggen. Bloggaren blir då en typ av ambassadör för företaget som företaget 

betalar för att de ska sprida reklam till sina läsare. Vi som skriver denna uppsats läser en 

hel del bloggar varje dag och har uppmärksammat att reklam från företag i form av 

annonser, produktrecensioner, produktplaceringar och dylikt, nästan bara förekommer 

på de kända bloggarna med många läsare. Bloggare kan då ses som opinionsledare i den 

meningen att de har ett starkt nätverk av sociala kontakter i form av flera tusentals 

läsare varje dag. Men för att vara en bra opinionsledare krävs mer än bara ett stort 

nätverk, det krävs enligt tidigare forskningar även personliga egenskaper så som de 

exempel vi nämnt ovan.  

 

3.5 BLOGGAR 

Vi har nu redogjort för varumärken på internet, internetmarknadsföring, word-of-mouth 

och opinionsledare. För att knyta ihop vårt teoretiska ramverk tycker vi därför att det är 

relevant att titta på vad tidigare forskning har att säga om bloggar. Detta eftersom 

medias utveckling tvingar företag att söka nya alternativ för att nå kunden med sina 

budskap och även engagera dem. De senaste åren har bloggar fått väldigt mycket 

publicitet i media. (Singh, Veron-Jackson, & Cullianane, 2008, s. 286)  

 

Enligt Frankel (2005, s. 13) är bloggar ett väl fungerande sätt att kommunicera via 

Internet. Vidare menar han att bloggar är en världsomspännande fenomen som 

engagerar miljontals människor. En blogg är en typ av förenklad hemsida. Det är som 

en dagbok online där personen bakom bloggen publicerar inlägg, det nyaste inläggen 

hamnar högst upp på sidan. Vem som helst kan besöka bloggen och i slutet av varje 



21 

 

inlägg finns ofta en möjlighet för läsaren att kommentera och diskutera inlägget. (Bly, 

2006, s. 11)  

 

Bloggandet är mer utbrett bland tonårstjejer mellan 16- 18 år, hela 28 % av dessa har en 

egen blogg (Berglund & Boson, 2010, s. 214). 12 procent av svenskarna i åldern 9-79 år 

besökte en blogg en genomsnittlig dag enligt (Nordicom, 2009) 

Ingen vet riktigt när den första bloggen dök upp, enligt Blood (2002, s. 4) fanns det en 

handfull bloggar redan 1998. Men det var först år 1999 som bloggandet började hitta sin 

form och den första mjukvaran ”Blogger” lanserades av företaget Pyra Labs som 

förenklade bloggandet och än idag är en ledande programvara (Frankel, 2005, s. 15). 

Det finns många anledningar till varför man bloggar, den vanligaste orsaken är av 

personliga skäl men det kan också röra sig om företag som bloggar för att marknadsföra 

sig eller politiker som bloggar för att göra sin röst hör bland väljarna.  

Att starta en blogg är väldigt enkelt, alla med grundläggande internetkunskap kan starta 

en blogg. (Frankel, 2005, s. 13) Eftersom bloggar är direkt kopplade till sökmotorer kan 

det som avhandlas i din blogg nå ut väldigt många människor. Sökmotorn Google står 

för hälften av alla sökningar som görs på internet, då man skriver in ett sökord på 

Google sorteras resultatet bl.a. utifrån hur ofta hemsidan uppdateras och hur mycket 

länkar den innehåller. Bloggar uppdateras ofta och innehåller mycket länkar vilket leder 

till att de ofta hamnar hög upp på Googles sökningar (Frankel, 2005, s. 28). 

 

Wright (2006, s. 3) menar att bloggar kan hjälpa företag att växa. Han menar att större 

företag kan gynnas på så sätt att bloggar har en fördel gentemot traditionella 

kommunikationskanaler på så sätt att bloggar erbjuder en tvåvägskommunikation då 

kunder kan utrycka sin åsikt via kommentarer på bloggen och även få feedback på detta. 

Och för mindre företag kan bloggar vara ett sätt att synas. Miller & Shepherd menar att 

det är just bloggens personliga form som motiverar och tillfredställer läsarna (Miller & 

Shepherd, 2011). 

 

Det finns många möjligheter för företag att marknadsföra sig via bloggar. 

Affiliatemarknadsföring är något som väldigt ofta förekommer på bloggar. 

Affiliatemarknadsföring är ett system som drivs av företag/ annonsörer, som innebär 

bloggaren presenterar en produkt på bloggen och skickar intresserade vidare till en 

annan sajt via en länk, banner, annons eller likande, där man kan köpa produkten eller 

tjänsten. Bloggaren får sedan betalt för varje person som klickar sig vidare via länken 

och ännu mer pengar om ”klicket” leder till ett direkt köp. (Ekberg, 2011)  

 

Det förekommer att företag erbjuder bloggare gratis produkter eller pengar i gengäld 

mot att bloggaren sedan skriver om eller visar upp produkten i bloggen (Frankel, 2005, 

s. 34). Det finns många exempel där bloggare tydligt förespråkar en viss produkt eller 

företag utan att förklara varför och Frankel (2005 s. 35) menar att detta ifrågasätter 

bloggarens trovärdighet. Dessutom strider det mot lagen, i Marknadsföringslagen 

(2008:486) § 9 (Justitiedepartementet, 2008) fastslås att all marknadsföring ska 

utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring.  

Horton menar att marknadsföring via bloggar blir mer trovärdig eftersom 

konsumenterna får höra om företaget från en person som inte har direkt personligt 

intresse i företaget. (Horton, 2003) 

 

PR-byrån Manhir gjorde 2008 en undersökning som visade på att bloggare har stor makt 
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över konsumenternas val. Det visade sig att 58 procent av de 717 tillfrågade 

bloggläsarna någon gång köpt en produkt till följd av att de läst om den i en blogg. 

Rebecca Crosue från pr-byrån Mahir sa 2008 att hon tror att det finns en stor potential 

för marknadsföring inom bloggsfären och att trenden blir allt starkare. (Janson, 2008)  

 

Vi har diskuterat mycket kring hur bra det är med att bloggar erbjuder fördelar gentemot 

vanliga medier i och med att bloggar kan ta ner marknadsföringen till en mer personlig 

nivå. Tvåvägs kommunikationen som bloggar erbjuder har även en baksida. Eftersom 

konsumenterna kan diskutera fritt kring företag och dess produkter i kommentarfälten 

kan även en del kritik mot företag framgå från missnöjda kunder. Traditionella 

kommunikationskanaler erbjuder inte samma möjlighet till feedback och därför har 

företaget större kontroll över budskapet.  

En annan nackdel som framförs är att företaget inte kan kontrollera vad bloggaren 

skriver i sin blogg utöver i vissa fall det som skrivs i produktrecensionen. Det är därför 

av stor viktig att välja rätt blogg att marknadsföra sig via. (Singh, Veron-Jackson, & 

Cullianane, 2008, ss. 286-287)  

 

KAPITEL 4: METOD 
 

I metoddelen redogör vi för tillvägagångssättet vid genomförandet av undersökningen. 

Hur vi har resonerat kring vilket urval vi har gjort och vilket bortfall studien har haft. 

Vi har även beskrivit hur vi har gått tillväga då vi har konstruerat webbenkäten samt 

hur distributionen av denna har gått till. Syftet med detta kapitel är att ge läsaren 

närmare beskrivning över vårt tillvägagångssätt vid studien för att öka trovärdigheten i 

arbete. 

 

4.1 UNDERSÖKNINGSSTRATEGI 

 

För att undersöka hur marknadsföring via bloggar påverkar på konsumentens syn 

varumärket och faktiska köp valde vi att utgå från teorier kring internetmarknadsföring, 

opinionsledare, word-of-mouth, varumärkesbyggnad och bloggar. Efter att vi läst in oss 

på teorierna och skrivit ner det som vi tyckte var relevant för vårt ämnesval formulerade 

ett par hypoteser som vi sedan ville testa mot teorin, vi har alltså utgått ett deduktivt 

synsätt när vi har arbetat (Hartman, 2004, s. 162). Utifrån hypoteserna skapade vi en 

kvantitativ undersökning i form av en webbenkät. En kvantitativ undersökning 

karakteriseras av att man undersöker någonting som går att mäta (Hartman, 2004, s. 

206). Vi har gjort en surveyundersökning eftersom vi är intresserade av att få fram 

kvantifierbara data på olika variabler som vi sedan vill undersöka om de har ett 

samband (Bryman & Bell, 2005, s. 66). Vi valde en kvantitativ undersökningsstrategi 

eftersom ville ha ett resultat som gick att generalisera, detta tror vi blir enklare om vi får 

veta lite av många stället för mycket av få som man får via en kvalitativ 

undersökningsstrategi. En annan anledning till varför vi valde enkäter framför intervjuer 

är för att de är mycket billigare snabbare att administrera då vi har begräsningar i form 

av tid och pengar (Bryman & Bell, 2005, s. 162). Nackdelen med vår kvantitativa 

undersökningsstrategi är att vi bara får svar på det som vi frågar om, vi har alltså ingen 

möjlighet till eventuella följdfrågor. 

Vi har även tagit hänsyn till att en del respondenter kanske inte vill medge att de låter 
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sig påverkas av en bloggares åsikter, vi tror därför att anonyma enkäter är att föredra 

framför personliga djupintervjuer då vi vill att svaren ska vara så sanningsenliga som 

möjligt (Bryman & Bell, 2005, s. 162). Eftersom vi bara ville nå ut till de individer som 

faktiskt använder internet valde vi att göra en webbenkät. En nackdel med webbenkäter 

är de är beroende av att allt det tekniska fungerar som det ska. Som 

undersökningsansvarig har man ingen möjlighet att veta vad som händer i 

respondenternas datorer, så som seg uppkopplingshastigheten eller brandväggar som 

inte tillåter enkäten. En annan nackdel är det att vi inte kan kontrollera vilka det är som 

svarar på vår enkät. Det är exempelvis möjligt för en person att fylla i fler än en enkät. 

(Trost,  2007,  s. 134) 

 

4.2 URVAL 

 

Vår målpopulation är internetanvändare i Sverige som läser mode- och skönhetsbloggar. 

Vi valde att inrikta oss på mode- och skönhetsbloggar eftersom vi vet att det 

förekommer mycket marknadsföring på dessa bloggar. Vi är medvetna om att det är en 

väldigt stor målpopulation och att nå ut till alla är inte möjligt eftersom vi inte har nog 

resurser till detta. Vi var därför tvungna att göra ett urval av dessa som var så pass 

relevant urval som möjligt för vår målpopulation så att vi sedan ska kunna generalisera 

resultatet på alla bloggläsare i Sverige (Bryman & Bell, 2005, s. 110). Ett helt 

slumpässigt urval hade egentligen varit att föredra eftersom det ger bäst möjlighet till att 

generalisera resultatet (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2003, s. 103). Men p.g.a. 

brist i form av tid och ekonomiska resurser har vi fått göra ett typ av 

bekvämlighetsurval (Trost, 2007, s. 31). Vi kontaktade 30 olika kända bloggare med 

förhoppning om att få länken publicerad på 3-4 stycken. Vi valde ut dessa bloggar 

genom att studera topplistor som visar vilka bloggar som hade mest besökare, lista på de 

bloggar vi kontaktade finns bifogat i bilaga nr 3. Dessvärre fick vi inte svar från någon 

av de bloggare vi kontaktat och valde därför att lägga ut undersökningen på 

kommentarfälten på dessa 30 bloggar vi kontaktade. Vi anser att detta urval var relevant 

eftersom vi genom detta sätt kommer i kontakt med både aktiva och mindre aktiva 

bloggläsare för att göra det möjligt att generalisera resultatet på vår målpopulation. 

 

4.3 BORTFALL 

 

Bortfall står för ”icke-svar” och är svårt att undvika i kvantitativa undersökningar. 

Bortfall kan gälla enskilda frågor eller hela enkäter (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 

2003, s. 108). Eftersom vi valde att använda oss av en webbenkät där vi inte själv 

närvarande då den nådde respondenterna ökar bortfallet eftersom det då är upp till 

respondenterna själva att fylla i enkäten. Eftersom omständigheterna medförde att vi 

fick publicera länken i kommentarfältet istället för i bloggarens inlägg kan bortfall 

uppstå genom att respondenterna inte går in och läser kommentarerna som finns vid 

varje inlägg hos bloggaren. Alternativt att de helt enkelt inte tar sig tid att svara på 

enkäten (Bryman & Bell, 2005, s. 164). Enligt Trost (2007, s.134) blir svarsfrekvensen 

ofta lägre vid webbenkäter än vid postutskick eftersom det är svårt att förbise p.g.a. allt 

brus runt om. Vi är medvetna om att denna bortfallsrisk är stor, och det kan medföra en 

viss skevhet i undersökningen då det känns mer troligt att en väldigt aktiv bloggläsare 

har större sannolikhet att läsa kommentarer på bloggen än en mindre aktiv (Bryman & 
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Bell, 2005, s. 112). Vi har försökt minska denna risk genom att ta kontakt med de stora 

bloggarna med många läsare för att nå ut till så många som möjligt på en och samma 

gång.  Vi skrev i kommentarfältet att enkäten är helt anonym samt att den tar max 5 

minuter att genomföra. Vi valde att börja med att ha enkäten tillgänglig i en vecka.  

 

Eftersom bloggare oftast uppdaterar med flera inlägg om dagen var vi medvetna om att 

ett visst bortfall kunde ske även här då inte inlägget skulle vara synligt på förstasidan en 

hel vecka. Vi valde därför att skicka ut påminnelser genom en ny kommentar på alla 

bloggar för att öka svarsfrekvensen (Bryman & Bell, 2005, s. 165). En annan risk för 

bortfall som vi ser är då respondenter inte läser bloggar och därmed inte ingår i 

målpopulationen besvarar enkäten, s.k. övertäckning (Djurfeldt, Larsson, & 

Stjärnhagen, 2003, ss. 107-108). Genom att låta webbenkäten publiceras via en länk på 

bloggen når vi direkt ut till bloggläsaren och på så sätt eliminerar bortfallet av de som 

inte läser bloggar.  Bortfall kan även uppstå då en del respondenter väljer att inte svara 

på vissa frågor, detta kan bero på att de inte förstår frågan, att de inte vill eller orkar 

besvara frågan. Vi har försökt minimera denna risk för bortfall genom att försöka ha en 

så pass kort men informativ enkät som möjligt. Vi har 20 stycken enkelt formulerade 

frågor som tar max 5 minuter att besvara. Vi har noga tänkt igenom varje fråga så att de 

inte verkar stötande eller svår att förstå. I början av enkäten finns en inledande text som 

beskriver enkätens syfte, användningsområde samt att den är anonym. För att minimera 

risken för oklarheter i enkäten har vi låtit göra en pilotstudie. Vi lät en mindre grupp om 

20 individer testgöra vår enkät för respons innan vi skickade ut enkäten på riktigt. 

Genom att genomföra en pilotstudie ökar vi trovärdigheten i svaren eftersom vi justerat 

för de oklarheter som respondenterna uppgav, mer om detta under rubriken 

Enkätkonstruktion. 

 

I webbenkäten har det gått att klicka i flera alternativ, trots att detta inte var tanken. 

Dock gällde detta bara frågan om respondenten var kvinna eller man. Detta har vi 

hanterat genom att ta bort dessa svar och räknat detta som bortfall.  

 

4.4 ENKÄTKONSTRUKTION 

 

Vi har skapat vår webbenkät i Googledocs med hjälp av programmet Forms. När vi 

formulerade svarsalternativen till majoriteten av frågorna i enkäten valde vi att använda 

oss av en horisontell skala med slutna svarsalternativ. Horisontella skalor gör att 

enkäten inte blir lika lång som vid vertikala skalor och kan därför upplevas som mindre 

jobbig av respondenterna. Vi valde att ha slutna svarsalternativ av den anledningen att 

öppna svarsalternativ är svårare att hantera. Vissa respondenter kanske bara svarar med 

några enstaka ord medans andra har långa uttömmande meningar. Det tar både mycket 

tid och kan bli svårt att tolka svaren rätt. (Trost, 2007, s. 74) Enligt Trost (2007, s. 74) 

är det vanligt att respondenter undviker att skriva något när de måste formulera sig 

själv. Vi har även försökt undvika öppna svarsalternativ som vi själv måste tolka av den 

anledningen med att vi vill förhålla oss så pass objektiva som möjligt till studien. Vi har 

använt oss av en likertskala där vi genom siffror kan mäta respondentens 

inställning/attityd i en viss fråga (Bryman & Bell, 2005, s. 169). Anledningen till varför 

vi tyckte att en likertskala var lämpligast att använda var därför vi är intresserade av att 

mäta konsumeterns attityd gentemot marknadsföring på bloggar. Vi valde en 1-5 skala 

eftersom vi anser att det är lagom med alternativ, vi känner inte att vi saknar något 
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alternativ. Skulle vi haft med färre som 1-3 tror vi att en del respondenter kryssar i 2 

eftersom de känner att 1 eller 3 blir för extremt och svaren blir då inte sanningsenligt. 

Vi har sedan valt att koda svaren så att 1 och 2 blir 0, 3 är neutral och lika med 1, och 4-

5 blir till två. Detta har vi gjort för att minska spridningar och lättare kunna analysera 

resultaten. Vi har valt att koda svarsalternativen som siffror eftersom det underlätta 

analysen i SPSS, som bara kan hantera siffror och inte text. Vi har även tänkt på att 

frågan och svarsalternativen måste stå tillsammans så att de inte hamnar på två olika 

sidor, om detta händer är det lätt för respondenten att glömmer bort frågan eller svarar 

felaktigt (Bryman & Bell, 2005, s. 170). 

Som inledning på vår enkät har vi kort men förklarande text om vilka vi som ligger 

bakom enkäten är, vad enkäten syftar undersöka samt hur resultatet kommer att 

behandlas. 

 

Detta gör vi för att skapa ett förtroende hos respondenterna. Enkäten består av 20 frågor. 

Vi har valt att formulera frågorna så enkelt som möjligt för att undvika feltolkningar, 

samt minska risken för enkättrötthet och därmed bortfall (Trost, 2007, s. 91). 

 

Det här var första gången vi konstruerade en webbenkät och vi är medvetna om att den 

inte är perfekt. T.ex. så märkte vi i efterhand när vi skulle sammanställa svaren att vi 

hade missat en viktig inställning när man ska klicka i en ruta för att svara. Optimalt 

hade varit om man bara hade kunnat klicka i en ruta men nu blev det så att man kunde 

klicka i flera. På frågan om kön så kunde man klicka i man eller kvinna men i och med 

att vi missade denna inställning så kunde man klicka i att man var både man och kvinna. 

Detta gjorde att när vi skulle sammanställa svaren i procent så kunde procenten uppgå 

till över 100 %. För att hantera detta har vi helt enkelt tagit bort de svaren där någon har 

svarat både man och kvinna och räknat detta som bortfall.  

 

Vi har också försökt undvika mångtydiga och oklara termer, då respondenterna 

sannolikt har skilda referensramar när det gäller dessa (Bryman & Bell, 2005, s. 184). 

Även långa formuleringar har vi försökt undvika i enkäten för att respondenterna 

verkligen ska orka läsa igenom hela frågan (Trost, 2007, s. 86). Vi har också tänkt på att 

bara fråga om en sak i varje fråga. Annars kan respondenterna bli osäkra på hur de ska 

svara och ett svar kanske inte stämmer in på båda frågorna (Ejlertsson, 2005, s. 61). 

Slutligen har vi ansträngt oss för att inte använda oss av ledande frågor. Detta kan leda 

till att man styr respondenterna i en viss riktning som kanske inte alls är korrekt. 

(Bryman & Bell, 2005, ss. 186-187) 

 

För att minimera risken för oklarheter i enkäten har vi låtit göra en pilotstudie. Vi lät en 

mindre grupp om 20 individer testgöra vår enkät för respons innan vi skickade ut 

enkäten på riktigt. Genom att genomföra en pilotstudie ökar vi trovärdigheten i svaren 

eftersom vi justerat för de oklarheter som respondenterna uppgav. De 20 individerna var 

bekanta med oss, vi valde att göra detta bekvämlighetsurval eftersom vi hade väldigt 

begränsat med tid och vi behövde snabb respons. De synpunkter vi fick från pilotstudien 

var att vi gärna fick ändra svarsalternativen på vissa av frågorna och specificera dessa 

mer. Exempel på detta var då vi frågade om de ansåg att innehållet i de bloggarna de 

läser var trovärdigt. Innan pilotstudien hade vi med en skala där 1 var ”inte alls 

trovärdig” och 5 var ”väldigt trovärdig”. Respondenterna uppgav då att det var svårt att 

svara för flera bloggar. Detta åtgärdade vi innan vi la ut webbenkäten officiellt, genom 

att ändra till att 1 var ”ingen av de bloggarna jag läser är trovärdig” och  5 var ”alla 

bloggar jag läser är trovärdiga”. 
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4.5 UTFORMNING AV ENKÄTFRÅGOR OCH HYPOTESER 

 

Genom de första två enkätfrågorna tar vi reda på vilket kön och hur gammal 

respondenten är. När vi frågar om ålder har vi valt att göra så att respondenten får fylla i 

ålder själv. Detta har vi gjort för att försäkra oss om att vi inte utesluter någon 

åldersgrupp samt för att vi bättre ska kunna se exakt vilken åldersgrupp respektive 

respondent tillhör.  

4.5.1 VARUMÄRKEN 

 

Vi var intresserade av att ta reda på hur bloggaren påverkar konsumentens syn på 

varumärket. Detta vill vi undersöka därför att det har visat sig att de starkaste 

varumärkena genom tiderna inte är de billigaste alternativen, utan istället tillhandahåller 

kunden med ett högre värde än vad konkurrerande varumärken gör (Uggla, 2003, s. 

177). Vi kan genom att undersöka hur bloggaren påverkar ens syn på varumärket 

fastställa om det är sunt för ett varumärke att synas på en blogg eller inte. Vi vet sen 

tidigare forskning att det kan vara positivt för varumärket att synas på internet så vidare 

frågar vi också om man har upptäckt och börjat använda ett nytt varumärke till följd av 

att det nämnts på bloggen (Carlsson, 2010, s. 107). Om man skulle ställa sig negativ till 

företag som skickar ut gratisprodukter till bloggare för att få synas på bloggen så tolkar 

vi detta som att det även påverkar företagets varumärke negativt. Därför frågar vi 

respondenterna vad dem tycker om att företag skickar ut gratisprodukter till bloggare. 

Det framkommer i det teoretiska ramverket att det gynnar företaget på flera sätt att ha 

ett starkt varumärke (Jobber & Fahy, 2009, s. 135). Vi kommer därför att undersöka om 

vi kan se ett samband mellan hur bloggaren påverkar ens syn på ett varumärke och om 

man har börjat använda ett specifikt varumärke som syns på bloggen. Har man börjat 

använda ett specifikt varumärke till följd av att det syns på bloggen så kommer vi att 

tolka det som att det stärker och gynnar varumärket.  

 

Det har framkommit att det kan vara negativt för ett varumärke att florera på internet. 

Detta eftersom företaget då lät kan ”tappa kontrollen” över vad som sägs om 

varumärket. (Carlsson, 2010, s. 107) För att kunna stödja/motsäga detta kommer vi att 

koppla till hur bloggaren påverkar ens syn på varumärket.  

4.5.2 INTERNETMARKNADSFÖRING 

 

 Vi ville först och främst ta reda på om det överhuvudtaget går att nå kunder genom att 

marknadsföra sig internet, då det under konstruktionen av det teoretiska ramverket har 

framkommit att kunder har blivit allt kräsna i och med internet och därmed kan vara 

svåra att nå (Carlsson, 2010, s. 31). Även ett ökat brus har gjort det svårt att nå kunder. 

(Frankel, 2007, s. 14) För att undersöka detta frågade vi respondenterna om de brukar 

uppmärksamma annonser och produktrecensioner på bloggarna de läser. Då vi även är 

intresserade av att se hur effektiv internetmarknadsföring är frågade vi också om 

respondenterna brukar klicka sig vidare från en blogg via en länk/annons till ett företag 

och om de har köpt en produkt till följd av att de klickat sig vidare. Vi kommer även 

ställa frågan om respondenterna har köpt en produkt till följd av att de läst en 

produktrecension på en blogg. Då det har framkommit från tidigare forskning att 

människor överlag ställer sig negativa till reklam på internet och sällan klickar sig 

vidare på annonser och länkar har vi även försökt ta reda på hur respondenterna 
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upplever marknadsföring på internet och i vårt fall bloggar i jämförelse med 

marknadsföring i andra medier (Carlsson, 2010, s. 32). För att undersöka detta frågade 

vi respondenterna om de anser att marknadsföring och produktrecensioner på bloggar är 

mer trovärdig än marknadsföring i andra medier.  

4.5.3 WORD-OF-MOUTH 

 

Till den delen av det teoretiska ramverket som rör word-of-mouth ville vi fråga 

respondenterna om hur pass mycket de påverkas av det bloggaren säger. Detta har vi 

gjort i form av att fråga huruvida de har köpt produkter som omnämnts på bloggen eller 

blivit recenserad av bloggare.  Då word-of-mouth bygger på att personen man hör 

informationen ifrån ska vara något man litar på eller vän/bekant var det intressant för 

oss att fråga respondenterna hur pass trovärdigt de tycker att bloggarnas innehåll är samt 

hur trovärdiga de finner produktrecensionerna att vara (Carlsson, 2010, s. 38). Word-of-

mouth har en stark koppling till opinionsledare eftersom opinionsledare är den/ de 

personer forskning menar att man lyssnar på. 

4.5.4 OPINIONSLEDARE 
 

Vi vill först och främst fråga respondenterna om de anser att en bloggare är en 

opinionsledare. Vi kunde inte fråga detta rätt ut eftersom vi anser att opinionsledare är 

en subjektiv bedömning man har av en person. Vi tycker att det är svårt att beskriva 

exakt vilka personliga egenskaper en opinionsledare bör besitta. Vi anser att de 

personliga egenskaperna är mycket beroende av inom vilket område man verkar som 

opinionsledare. Vi operationaliserade begreppet utifrån vad tidigare forskning säger att 

en opinionsledare är. Vi utformade sedan tre frågor som vi ansåg skulle avslöja om 

bloggare kan ses som opinionsledare. Dessa frågor var: Om respondenten ansåg att 

bloggaren var uppdaterad inom trender. Om konsumenten ansåg att bloggaren var 

trovärdig. Samt om de har en positiv syn på bloggaren. 

Att som opinionsledare ha ett stort kontaktnät är något de flesta forskare nämner (Rosen 

2000, ss. 46-47). Genom att kontakta de bloggar som har mycket läsare nådde vi de 

personerna med stort kontaktnät. Vi vill sedan undersöka om det finns något samband 

mellan om konsumenten ser bloggaren som en opinionsledare och om det får en positiv 

påverkan på marknadsföringen rörande varumärkessyn och faktiska köp. Vi var 

intresserade av att testa detta för vi tror nämligen att personen bakom bloggen har 

väldigt stor inverkan på konsumenterna För att ta reda på detta gjorde vi hypotestest 

mellan frågor rörande opinionsledare och frågor om varumärkessyn och faktiska köp. 

4.5.5 BLOGGAR 

 

Till den delen av det teoretiska ramverket som behandlar bloggar har vi valt att ställa 

frågor kring det som vi tyckte var mest intressant och relevant att undersöka. Den första 

av dessa frågor handlar om hur ofta respondenterna läser bloggar. Vi valde att fråga om 

detta eftersom vi är intresserade av att undersöka om det är någon skillnad mellan hur 

ofta man läser bloggar och till vilken grad man påverkas av marknadsföringen som 

finns på bloggarna. Vi har sedan valt att ställa frågor kopplat till trovärdigheten hos 

bloggar som marknadsföringskanal samt hur pass trovärdiga respondenterna anser att 

personerna bakom bloggen är. Vi vill sedan se om det finns något samband mellan hur 

pass trovärdig konsumenten anser att bloggar är som marknadsföringskanal, mot hur de 
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påverkas i fråga om varumärkessyn och faktiska köp. Detta testade vi genom ett 

hypotestest. Vi är även intresserad av att se hur pass effektiv bloggar faktiska är som 

marknadsföringskanal, detta har vi gjort genom att ställa frågor som berör om 

respondenterna har uppmärksammat annonser och produktrecensioner. Vidare har vi 

valt att kolla om det finns något samband mellan att man lagt märke till 

marknadsföringen i relation till hur de faktiska köpen och synen på varumärket 

påverkas. Detta testade vi genom hypotestest. 

 I media har det varit mycket debatter kring alla gratisprodukter företag skickar ut till 

bloggare. Tidigare forskning anser att bloggare tappar trovärdighet då de skriver om 

produkter som de uppenbart fått gratis av företag, vi är nyfikna på att se om detta 

stämmer (Frankel 2005, s. 35). Vi vill även undersöka om det kan få någon inverkan på 

konsumentens syn på företagets varumärke och de faktiska köpen, genom att testa om 

det finns något samband däremellan genom hypotestest. 

 

4.6 DISTRIBUTION 

 

Distributionen gick till på så sätt att vi kontaktade 30 bloggare som vi på förhand visste 

hade många läsare, på så sätt fångade vi in många typer av bloggläsare (bilaga nr 3). För 

att vara säkra på att de hade många läsare gick vi in på bloggportaler och sökte efter 

bloggar med flest läsare. 

Vi valde att avgränsa oss till mode och skönhetsbloggar eftersom vi på förhand vet att 

här förekommer det mycket annonser. Eftersom vi ville nå ut till de stora bloggarna 

finns det en viss risk att de inte är villiga att ta sig tid att hjälpa oss eftersom de får en 

massvis med liknande e-mail varje dag. Vi försökte att minimera denna risk genom att 

skriva ett trevligt informativt e-mail till dem för att förklara undersökningen syfte och 

varför vi valt just dem. Dessvärre fick vi inget svar från någon av de bloggar vi 

kontaktade. Vi la därför som tidigare nämnt ut enkäten i kommentarfältet. Vi valde att 

lägga ut länken till enkäten i kommentarsfälten efter klockan 18:00 på en vardagskväll 

eftersom vi misstänker att trafiken är som högst då de flesta är hemma efter 

skolan/jobbet. Vi har även uppmärksammat att flest kommentarer skrivs i bloggarnas 

kommentarsfält den här tiden.  

 

Vi publicerade en kommentar med länken till enkäten där vi förklarade enkätens syfte, 

att den var helt anonym samt att den skulle ta max 5 minuter att besvara. Ingen av oss 

hade tidigare utnyttjat denna typ av distributionskanal så vi visste inte hur pass effektiv 

den var, men den visade sig vara bättre än förväntat. Redan efter cirka ett dygn hade vi 

fått in 39 svar. Svarsfrekvensen sjönk allt eftersom dagarna gick, efter ytterligare 5 

dagar var vi uppe i sammanlagt 58 svar. Då tyckte vi att det var dags för en påminnelse. 

Vi publicerade inlägget med länken igen på kommentarfälten på samma bloggar som 

tidigare. Detta gav oss 35 nya svar och efter ytterligare 5 dagar publicerade vi länken 

ytterligare en gång. Vi hade som mål att få in minst 100 svar vilket vi lyckades med, då 

sammanlagt 14 dagar hade gått var vi uppe i 110 svar. Vi ansåg att 110 svar räckte för 

att vi skulle kunna genomföra vår undersökning och få ett representativt svar. Självklar 

är det bättre med ännu fler svar men med tanke på den begränsning vi har i form av tid 

och pengar var vi tvungna att sätta stopp. (Trost, 2007, s. 38) Efter de att vi fått in alla 

svar var det dags att bearbeta svaren. Eftersom vi hade valt att använda oss av 

webbenkäter behövde vi inte skriva in alla svaren manuellt för att kunna göra histogram 

och utföra de statistiska test vi ville göra. Vi använde oss av googledocs då vi skapade 
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enkäten och även då vi skapade histogram på enkätfrågorna för att se hur 

respondenterna svarat. Vi tyckte att det var smidigt att göra allt i samma program 

eftersom det sparar värdefull tid. Vi valde bara att ta med siffror från de histogram som 

var av intresse för analysen i empirdelen, resterande data finns att finna i bilaga nr 2. 

 

4.7 ANALYS AV DATA 

 

För att analysera data från enkätundersökningen har vi använt histogram som har ritats 

upp automatiskt i programmet där vi konstruerade vår webbenkät (Googeldocs Forms). 

Vi har även själva ritat upp tabeller för att på ett tydligt och enkelt sätt kunna presentera 

och analysera resultaten. 

 

För att testa samband mellan de olika frågorna har vi gjort hypotestestningar. En 

hypotestestning kan liknas vid en rättegång. Man misstänker att en person har begått ett 

brott. Nollhypotesen är att den åtalade är oskyldig, och den motsatta hypotesen är att 

han är skyldig. Går det inte att få fram fällande bevis går den anklagande fri. Man kan 

säga att nollhypotesen då accepteras. Detta innebär inte att personens oskuld är bevisad 

utan att en person är oskyldig tills motsatsen kan bevisas. (Körner, 1993, s. 239) 

 

För att mäta sambandet mellan två variabler har vi valt att använda Pearson´s 

korrelationstest. Pearson´s korrelationstest mäter korrelationen mellan två variabler X 

och Y. Detta ger ett värde på mellan +1 och -1. Värdet 0 betyder att det inte finns ett 

samband alls (Keller, 2005, s. 117). När värdet närmar sig +1 eller -1 så ökar sambandet 

och när det närmar sig 0 minskar sambandet.  (Körner, 1993, s. 151) 

 

För att utföra vår hypotestestning har vi använt en beslutsregel som säger att vi förkastar 

nollhypotesen om Pearson´s correlation ≠ 0. Vi har använt en signifikansnivå på 5 %.   

 

Då vi har ringa kunskaper inom området statistik har vi endast kunna mäta om det finns 

ett samband. Vi har inte kunnat uttala oss om hur starkt detta eventuella samband är 

eller hur sambandet ser ut med djupgående. Vi tycker ändå att det är viktigt att försöka 

visa på vissa samband då det ändå visar på någonting.  

 

KAPITEL 5: EMPIRI 
 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra resultatet från webbenkäten. Vi kommer att 

presentera fakta i text och figurer. Här kommer vi även presentera de statistiska testen 

vi har utfört SPSS till vår hypotestestning.   

 

5.1 WEBBENKÄTSVAR 

 

Av de 110 som har svarat på vår webbenkät var 104 stycken kvinnor och 5 var män (en 

person fyllde ej i kön). Det var 80 % som läser bloggar 5-7 gånger i veckan. 

Majoriteten, 49 %, läser bloggar för att få information och uppdatering på nya 

produkter.  
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Figur 1: Varför läser du bloggar? I detta histogram visas av vilken anledning 

respondenterna läser bloggar.  På y-axeln visas alternativen som respondenterna fick 

välja mellan och på x-axeln visas antal personer som har svarat.  

För att ta reda på om det överhuvudtaget går att nå kunder genom att marknadsföra sig 

på internet så frågade vi respondenterna om de brukar uppmärksamma annonser och 

produktrecensioner på bloggarna de läser. Här framkom det att 96 % har 

uppmärksammat produktrecensioner på bloggar och 60 % har uppmärksammat 

annonser på bloggar.  

För att undersöka effektiviteten av att marknadsföra sig på internet frågade vi 

respondenterna om de brukar klicka sig vidare från en blogg via en länk/annons till ett 

företag samt om det har hänt att de köpt en produkt till följd av att de klickat sig vidare. 

Vi frågade också om det har hänt att de köpt en produkt till följd av att de läst en 

produktrecension på en blogg. Här framkom det att 48 % brukar ofta klicka sig vidare 

från en blogg via en länk/annons till en företag och 24 % brukar ofta köpa en produkt 

till följd av detta. 55 % uppger att de har köpt en produkt till följd av att den blivit 

recenserad på en blogg.  

 

För att undersöka hur respondenterna upplever marknadsföring på internet i jämförelse 

med marknadsföring i andra medier frågade vi om respondenterna uppfattar 

produktrecensioner och marknadsföring i en blogg som mer trovärdigt än i andra 

medier. Här fick vi resultatet att 62 % upplever internetmarknadsföring som mer 

trovärdig än marknadsföring i andra medier.  

 

 

Figur 2: Uppfattar du produktrecensioner och marknadsföring i en blogg som mer 

trovärdigt än i andra medier? I detta histogram visas hur respondenterna uppfattar 

produktrecensioner och marknadsföring i form av trovärdighet jämfört med andra 

medier. På Y-axeln visas antal personer som har svarat och på x-axeln visas 

svarsalternativen, en skala på 1-5 där 1 är mindre trovärdigt och 5 är mer trovärdigt.  



31 

 

Vidare svarade 44 % att hälften av alla de bloggar de läser har ett trovärdigt innehåll 

och 21 % anser att alla bloggar de läser har det. Då vi ville ta reda på hur pass effektiva 

bloggar är som marknadsföringskanal kunde vi utläsa att hela 94 % av alla respondenter 

har uppmärksammat produktrecensioner på bloggar, och 60 % har uppmärksammat 

annonser på bloggarna de läser. 

 

Figur 3: Har du uppmärksammat produktrecensioner eller liknande på bloggar? I 

detta histogram visas hur många som brukar uppmärksamma produktrecensioner eller 

liknande på bloggar. På y-axeln finns svarsalternativen (ja eller nej) och på x-axeln 

visas antal personer som har svarat.  

 

Figur 4: Brukar du uppmärksamma annonser på bloggar? I detta histogram visas 

hur många som brukar uppmärksamma annonser på bloggar. På y-axeln visas antal 

personer som har svarat och på x-axeln visas svarsalternativen, en skala på 1-5 där 1 

är aldrig och 5 är ofta.  

Av de som har uppmärksammat produktrecensioner anser 44 % att mer än hälften av 

alla recensioner har känts trovärdiga.  

 

Utifrån webbenkäten fick vi kunskap om att 67 % av alla respondenterna uppger att då 

företag marknadsför sig via bloggar påverkas deras syn på varumärket positivt. 

 

 

Figur 5: Hur påverkar bloggaren din syn på ett varumärke som syns på bloggen? I 

detta histogram visas hur respondenterna upplever att bloggaren påverkar deras syn på 

ett varumärke. På y-axeln visas antal personer och på x-axenl visas svarsalternativen 

på en skala 1-5, där 1 är negativt och 5 är positivt.  
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Detta ville vi undersöka för att avgöra om det är sunt för ett varumärke att synas på en 

blogg eller ej. Vi ville även undersöka vad respondenterna ansåg om att företag skickar 

ut gratisprodukter till bloggare för att få synas på bloggen. Ansåg respondenterna att 

detta var negativt så skulle vi tolka det som att det påverkar varumärkets rykte negativt. 

Här svarade 77 % att de inte anser att det är fel av företag att skicka ut gratisprodukter. 

Vidare så fick vi även reda på att 48 % har börjat använda produkter av ett specifikt 

märke som omnämnt på bloggen ofta. 

  

 

Figur 6: Har du börjat använda produkter av ett specifikt märke som omnämnts 

på bloggen? I detta histogram visas det hur ofta respondenterna har börjat använda 

produkter av ett specifikt märke som omnämnts på bloggen. På y-axeln visas antal som 

har svarat och på x-axeln visas svarsalternativen på en skala 1-5, där 1 är aldrig och 5 

är ofta.  

Utifrån frågorna som rörde delen word-of-mouth i teoretiska ramverket fick vi kunskap 

om att 55 % av alla respondenter ofta har köpt en produkt till följd av att den har blivit 

produktrecenserad på bloggen och för 63 % har det ofta hänt att de köpt en produkt till 

följd av att den har blivit omskriven/omnämn i en blogg. 63 % av respondenterna 

upplever marknadsföring och produktrecensioner på bloggar som men trovärdigt än i 

andra medier. Vi fick även fram att 79 % upplever att mer än hälften/alla bloggar de 

läser har ett trovärdigt innehåll.  

 

Figur 7: Anser du att bloggarnas innehåll är trovärdig? I detta histogram visas 

respondenternas uppfattning om bloggarnas trovärdighet. På y-axeln visas 

svarsalternativen och på x-axeln visas antal som har svarat.  

Utifrån frågorna som rörde delen opinionsledare ville vi först och främst undersöka om 

respondenterna ansåg att bloggare är opinionsledare. Vi fick kunskap om att 45% av 

respondenterna har en positiv bild av mer än hälften av personerna bakom de bloggar de 

läser och 36% har en positiv bild av alla personer bakom de bloggar de läser.  76 % 

anser bloggaren vara uppdaterad på det senaste. 44 % anser att hälften av alla de bloggar 

de läser har ett trovärdigt innehåll och 21 % anser att alla bloggar de läser har det. 

Vidare ansåg en majoritet på 76 % att bloggarna de läser var uppdaterade/väldigt 

uppdaterade på de senaste trenderna. 
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5.2 HYPOTESTEST 

 

Tabell 1: Samband mellan varumärke och användning av specifika märken 

 

Första hypotesen vi vill testa är om det finns ett samband mellan hur bloggaren påverkar 

ens syn på ett varumärke som syns på bloggen och om man har börjat använda 

produkter av ett specifikt märke som omnämnts på bloggen.  

H0 Det finns inget samband mellan hur bloggaren påverkar ens syn på ett 

varumärke som syns på bloggen och om man har börjat använda produkter av ett 

specifikt märke som omnämnts på bloggen. 

H1 Det finns ett samband mellan hur bloggaren påverkar ens syn på ett 

varumärke som syns på bloggen och om man har börjat använda produkter av ett 

specifikt märke som omnämnts på bloggen. 

 

Utifrån tabell 1 kan vi utläsa att Pearson´s correlation är 0,665. Eftersom Pearson´s 

correlation ≠ 0 kan vi förkasta nollhypotesen. Det finns ett samband mellan hur 

bloggaren påverkar ens syn på ett varumärke som syns på bloggen och om man har 

börjat använda produkter av ett specifikt märke som omnämnts på bloggen.  

Här vill vi testa om det finns ett samband mellan om det har hänt att man köpt en 

produkt till följd av man läst en produktrecension på en blogg och om man har en 

positiv bild av personen bakom bloggen. 

H0 Det finns inget samband mellan om det har hänt att man köpt en produkt till 

följd av man läst en produktrecension på en blogg och om man har en positiv 

bild av personen bakom bloggen.  

H1 Det finns ett samband mellan om det har hänt att man köpt en produkt till 

följd av man läst en produktrecension på en blogg och om man har en positiv 

bild av personen bakom bloggen. 

 

 Hur påverkar 

bloggaren din 

syn på ett 

varumärke som 

syns på 

bloggen?  

Har du börjat 

använda 

produkter av ett 

specifikt märke 

som omnämnts 

på bloggen?  

Hur påverkar bloggaren din 

syn på ett varumärke som syns 

på bloggen?  

Pearson Correlation 1 ,665
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 106 103 

Har du börjat använda 

produkter av ett specifikt 

märke som omnämnts på 

bloggen?  

Pearson Correlation ,665
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 103 103 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tabell 2: Samband mellan köp till följd av produktrecension och positiv bild av 

personen bakom bloggen 

 Har det hänt att 

du köpt en 

produkt till följd 

av att du läst en 

produktrecensio

n på en blogg?  

Har du en 

positiv bild av 

personen/person

erna bakom 

bloggen?  

Har det hänt att du köpt en 

produkt till följd av att du läst 

en produktrecension på en 

blogg?  

Pearson Correlation 1 ,488
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 104 104 

Har du en positiv bild av 

personen/personerna bakom 

bloggen?  

Pearson Correlation ,488
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 104 109 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Utifrån tabell 2 kan vi utläsa att Pearson´s correlation är 0,488. Då Pearson´s correlation 

≠ 0 kan vi förkasta nollhypotesen. Detta innebär att det finns ett samband mellan om det 

har hänt att man köpt en produkt till följd av man läst en produktrecension på en blogg 

och om man har en positiv bild av personen bakom bloggen.   

Hypotesen vi ska testa här är om det finns ett samband mellan om man anser att 

bloggarnas innehåll är trovärdigt och om det har hänt att man har köpt en produkt till 

följd av att den har blivit omnämnd på en blogg.   

H0 Det finns inget samband mellan om man anser att bloggarnas innehåll är 

trovärdigt och om det har hänt att man har köpt en produkt till följd av att den 

har blivit omnämnd på en blogg. 

H1 Det finns ett samband mellan om man anser att bloggarnas innehåll är 

trovärdigt och om det har hänt att man har köpt en produkt till följd av att den 

har blivit omnämnd på en blogg. 

Tabell 3: Samband mellan trovärdigt blogginnehåll och köp till följd av 

produktrecension 

 Anser du att 

bloggarnas 

innehåll är 

trovärdigt?  

Har det hänt att 

du köpt en 

produkt till följd 

av att du läst en 

produktrecensio

n på en blogg?  

Anser du att bloggarnas 

innehåll är trovärdigt?  

Pearson Correlation 1 ,392
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 109 104 

Har det hänt att du köpt en 

produkt till följd av att du läst 

en produktrecension på en 

blogg?  

Pearson Correlation ,392
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 104 104 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Utifrån tabell 3 kan vi utläsa att Pearson´s correlation är 0,392. Eftersom Pearson´s 

correlation ≠ 0 kan vi förkasta nollhypotesen. Detta innebär att det finns ett samband 

mellan om man anser att bloggarnas innehåll är trovärdigt och om det har hänt att man 

har köpt en produkt till följd av att den har blivit omnämnd på en blogg. 

Här testar vi hypotesen om det finns ett samband mellan om man anser att bloggaren är 

uppdaterad på det senaste inom mode och skönhet och om det har hänt att man har köpt 

en produkt tillföljd av att man har läst om den i en produktrecension i bloggen.  

H0 Det finns inget samband mellan om man anser att bloggaren är uppdaterad på 

det senaste inom mode och skönhet och om det har hänt att man har köpt en 

produkt tillföljd av att man har läst om den i en produktrecension i bloggen 

 

H1 Det finns ett samband mellan om man anser att bloggaren är uppdaterad på 

det senaste inom mode och skönhet och om det har hänt att man har köpt en 

produkt tillföljd av att man har läst om den i en produktrecension i bloggen. 

 

Tabell 4: Samband mellan en uppdaterad bloggare och köp till följd av 

produktrecension 

Utifrån tabell 4 kan vi utläsa att Pearson´s correlation är 0,620. Eftersom Pearson´s 

correlation ≠ 0 kan vi förkasta nollhypotesen. Detta innebär att det finns ett samband 

mellan om man anser att bloggaren är uppdaterad på det senaste inom mode och skönhet 

och om det har hänt att man har köpt en produkt tillföljd av att man har läst om den i en 

produktrecension i bloggen.  

Här vill vi testa hypotesen om det finns ett samband mellan om man anser att bloggen 

innehåll är trovärdigt och hur synen på företagets varumärke som syns på bloggen 

påverkas.  

 

 

 Anser du att 

bloggaren är 

uppdaterad på 

det senaste inom 

mode och 

skönhet?  

Har det hänt att 

du köpt en 

produkt till följd 

av att du läst en 

produktrecensio

n på en blogg?  

Anser du att bloggarna är 

uppdaterad på det senaste 

inom mode och skönhet?  

Pearson Correlation 1 ,620
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 107 102 

Har det hänt att du köpt en 

produkt till följd av att du läst 

en produktrecension på en 

blogg?  

Pearson Correlation ,620
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 102 104 

**. Correlation is significant at 

the 0.01 level (2-tailed). 
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H0 Det finns inget samband mellan om man anser att bloggen innehåll är 

trovärdigt och hur synen på företagets varumärke som syns på bloggen påverkas. 

 

H1 Det finns ett samband mellan om man anser att bloggen innehåll är trovärdigt 

och hur synen på företagets varumärke som syns på bloggen påverkas. 

Tabell 5: Samband mellan trovärdigt blogginnehåll och syn på varumärke 

 Anser du att 

bloggarnas 

innehåll är 

trovärdigt?  

Hur påverkar 

bloggaren din 

syn på ett 

varumärke som 

syns på 

bloggen?  

Anser du att bloggarnas 

innehåll är trovärdigt?  

Pearson Correlation 1 ,626
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 109 106 

Hur påverkar bloggaren din 

syn på ett varumärke som syns 

på bloggen?  

Pearson Correlation ,626
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 106 106 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Utifrån tabell 5 kan vi utläsa att Pearson´s correlation är 0,626. Eftersom Pearson´s 

correlation ≠ 0 kan vi förkasta nollhypotesen. Detta innebär att det finns ett samband 

mellan om man anser att bloggen innehåll är trovärdigt och hur synen på företagets 

varumärke som syns på bloggen påverkas.  

Här vill vi testa hypotesen om det finns ett samband mellan om man har en positiv bild 

av personen/personerna bakom bloggen och hur synen på företagets varumärke som 

syns på bloggen påverkas.  

H0 Det finns inget samband mellan om man har en positiv bild av 

personen/personerna bakom bloggen och hur synen på företagets varumärke som 

syns på bloggen påverkas. 

 

H1 Det finns ett samband mellan om man har en positiv bild av 

personen/personerna bakom bloggen och hur synen på företagets varumärke som 

syns på bloggen påverkas. 
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Tabell 6: Samband mellan positiv bild av personen bakom  bloggen och hur 

bloggaren påverkar din syn på ett varumärke 

 

 Har du en 

positiv bild av 

personen/person

erna bakom 

bloggen?  

Hur påverkar 

bloggaren din 

syn på ett 

varumärke som 

syns på 

bloggen?  

Har du en positiv bild av 

personen/personerna bakom 

bloggen?  

Pearson Correlation 1 ,673
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 109 106 

Hur påverkar bloggaren din 

syn på ett varumärke som syns 

på bloggen?  

Pearson Correlation ,673
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 106 106 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Utifrån tabell 6 kan vi utläsa att Pearson´s correlation är 0,673. Då Pearson´s correlation 

≠ 0 kan vi förkasta nollhypotesen. Det finns alltså att ett samband mellan om man har en 

positiv bild av personen/personerna bakom bloggen och hur synen på företagets 

varumärke som syns på bloggen påverkas.  

Här vill vi testa hypotesen om det finns ett samband mellan om man anser att bloggaren 

är uppdaterad på det senaste inom mode och skönhet och hur synen på företagets 

varumärke som syns på bloggen påverkas.  

H0 Det finns inget samband mellan om man anser att bloggaren är uppdaterad på 

det senaste inom mode och skönhet och hur synen på företagets varumärke som 

syns på bloggen påverkas. 

 

H1 Det finns ett samband mellan om man anser att bloggaren är uppdaterad på 

det senaste inom mode och skönhet och hur synen på företagets varumärke som 

syns på bloggen påverkas 
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Tabell 7: Samband mellan uppdaterad bloggare och syn på varumärke 

 

Utifrån tabell 7 kan vi utläsa att Pearson´s correlation är 0,699. Eftersom Pearson´s 

correlation ≠ 0 kan vi förkasta nollhypotesen. Detta innebär att det finns ett samband 

mellan om man anser att bloggaren är uppdaterad på det senaste inom mode och skönhet 

och hur synen på företagets varumärke som syns på bloggen påverkas. 

 

Här vill vi undersöka sambandet mellan hur ofta man läser bloggar och om det har hänt 

att man köpt en produkt till följd av att man läst en produktrecension på en blogg.   

H0 Det finns inget samband mellan hur ofta man läser bloggar och om det har 

hänt att man köpt en produkt till följd av att man läst en produktrecension på en 

blogg. 

 

H1 Det finns ett samband mellan hur ofta man läser bloggar och om det har hänt 

att man köpt en produkt till följd av att man läst en produktrecension på en 

blogg. 

 

 

 

 

 

 

 

 Anser du att 

bloggaren är 

uppdaterad på 

det senaste inom 

mode och 

skönhet?  

Hur påverkar 

bloggaren din 

syn på ett 

varumärke som 

syns på bloggen?  

Anser du att bloggaren är 

uppdaterad på det senaste inom 

mode och skönhet?  

Pearson Correlation 1 ,699
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 107 105 

Hur påverkar bloggaren din 

syn på ett varumärke som syns 

på bloggen?  

Pearson Correlation ,699
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 105 106 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tabell 8: Samband mellan hur ofta man läser bloggar och köp till följd av 

produktrecension 

 

 Hur många 

gånger i veckan 

läser du 

bloggar?  

Har det hänt att 

du köpt en 

produkt till följd 

av att du läst en 

produktrecensio

n på en blogg?  

Hur många gånger i veckan 

läser du bloggar?  

Pearson Correlation 1 ,266
**

 

Sig. (2-tailed)  ,006 

N 109 104 

Har det hänt att du köpt en 

produkt till följd av att du läst 

en produktrecension på en 

blogg?  

Pearson Correlation ,266
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,006  

N 104 104 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Utifrån tabell 8 kan vi utläsa att Pearson´s correlation är 0,266. Eftersom Pearson´s 

correlation ≠ 0 kan vi förkasta nollhypotesen. Vi kan se ett samband mellan hur ofta 

man läser bloggar och om det har hänt att man köpt en produkt till följd av att man läst 

en produktrecension på en blogg.  

 

KAPITEL 6: ANALYS 
 

Vi ska i det här kapitlet knyta samman empirin till det teoretiska ramverket. För att 

besvara vår problemformulering ”Hur påverkas konsumentens syn på företagets 

varumärke och faktiska köp då företag väljer att marknadsföra sig på personliga mode- 

och skönhetsbloggar?” , har vi valt att dela upp analysdelen i tre delar. I den första 

delen kommer vi att analysera det vi har kommit fram till lite allmänt om bloggar som 

marknadsföringskanal. I den andra delen diskuterar vi kring hur konsumentens syn på 

företagets varumärke påverkas då företag väljer att marknadsföra sig via personliga 

mode- och skönhetsbloggar. I den tredje delen diskuterar vi kring hur konsumentens 

faktiska köp påverkas företaget väljer att marknadsföra sig på personliga mode- och 

skönhetsbloggar. Vi har valt att dela upp analysen på det här sättet för att det ska bli 

lättare för läsaren att hänga med i vårt resonemang. 

 

6.1  BLOGGAR SOM MARKNADSFÖRINGSKANAL 
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En övervägande del av våra respondenter läser bloggar ofta, mer än hälften dagligen (se 

bilaga 2 fig 3.). Detta visar på att både internet, och framför allt bloggar, bara blir större 

och större. För att undersöka effektiviteten av denna typ av marknadsföring ville vi först 

och främst titta på vilken syn konsumenten har på bloggaren och bloggen.  

Det är personen bakom bloggen som man förknippar med bloggen och vi anser därför 

att det är högst relevant att undersöka vilken syn konsumenten har på bloggaren för att 

kunna ta reda på hur dennes syn på företaget som marknadsför sig via bloggen påverkas 

i fråga om faktiska köp och varumärkessyn. Resultaten från vår undersökning har visat 

på att majoriteten av de respondenter som läser mode- och skönhetsbloggar anser att 

personen bakom bloggen är en typ av opinionsledare (se bilaga 2, tabell. 6,14,5). Vi 

grundar detta på den övervägande positiva synen i frågan om konsumenten ansåg att 

bloggaren var uppdaterad inom det senaste, om de hade en positiv bild av bloggaren och 

om de anser att innehållet i bloggen är trovärdigt. Vi anser att dessa egenskaper är 

viktiga för opinionsledare inom just vårt ämnesområde, mode- och skönhetsbloggar. 

Men vad som är viktigt att komma ihåg är att detta är vår subjektiva bedömning av vilka 

personliga egenskaper som identifierar en opinionsledare inom vårt ämnesområde, som 

vi har skapat utifrån vår förförståelse och tidigare forskning. Opinionsledare är inget 

jobb eller titel man får, opinionsledare är en subjektiv uppfattning som konsumenter har 

av en person. (Thorstenson, 2006, s. 29)  

 

En person kan uppfattas som opinionsledare av vissa men inte av andra. Vi tycker det är 

svårt att sätta finger på exakt vilka egenskaper en opinionsledare har. Vi anser att det är 

konsumentens personliga preferenser som styr om de anser att en person är en 

opinionsledare eller ej. 

 

För att avgöra hur pass effektiv bloggar är som marknadsföringskanal och vilken effekt 

det får, har vi bl.a. tittat på hur många som brukar uppmärksamma annonser på bloggar. 

Det visade sig vara en majoritet av respondenterna som uppmärksammade annonser på 

bloggar (se bilaga 2). Fast även om det var en del som uppgav att de brukade klicka sig 

vidare från annonserna var det dock ingen övervägande majoritet. Vi ser inte detta som 

något konstigt utan tror att det är som Carlsson (2010 s.32) säger att man idag är mer 

skeptisk mot reklam och att man sällan klickar sig vidare från annonser. 

Uppmärksammandet av annonser tyder på att internetmarknadsföring faktiskt är effektiv 

och det går att se förbi bruset som forskarna varnat för ska vara svårgenomträngligt 

(Frankel, 2007, s. 14). Vi tolkar det som att det är lättare att uppmärksamma annonser 

på bloggar av den anledningen att en blogg inte är en självklar plats för marknadsföring 

så som reklampausen under tv-programmet är. Detta eftersom det ofta bara är en person 

bakom bloggen och upplägget påminner i månt och mycket om en personlig dagbok där 

skribenten ofta delar med sig av sina vardagsbetraktelser (Bly, 2006, s. 11). Vi tror att 

läsaren då skapar en relation till bloggaren och därmed också lättare påverkas av 

bloggens innehåll. Precis som Miller & Shepherd menar anser vi att det är just bloggens 

personliga form som motiverar och tillfredställer läsarna (Miller & Shepherd, 2011). 

 

Vi har även tittat på hur många som uppmärksammat produktrecensioner på bloggar 

och kom fram till att den var en väldigt stor majoritet, nästan alla respondenter har 

uppmärksammat produktrecensioner och liknande på bloggar (se bilaga 2 tabell 7). 

Detta tolkar vi som att produktrecensioner och liknande är ett mer effektivt sätt för 

företag att synas än annonser. En vidare tolkning är att anledningen till varför man 

uppmärksammar produktrecensioner och liknande mer ofta än annonser, beror på att 

konsumenten är så van att det förekommer reklam överallt på internet. Därför 
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reflekterar de inte lika mycket över annonserna utan fokuserar mer på bloggens 

innehåll, där produktrecensionerna finns. Produktrecensionerna blir som en del av 

bloggen och kanske inte uppfattas som reklam på samma sätt eftersom det är bloggaren 

som skriver om dennes åsikter och tankar kring produkten. Här kan vi återigen knyta an 

till tidigare forskning som menar att marknadsföringen behöver bli mer personlig 

eftersom med personlig marknadsföring följer inte bara förtroende utan också 

identifikation. Kunden vill ha en förebild som de beundrar och som delar samma 

åsikter. (Thorstenson, 2006, ss. 49-51)  

 

Vi hade inför vår studie en bild av att många ansåg internet som en inte fullt så 

tillförlitlig marknadsföringskanal som andra medier. Detta på grund av det brus man 

utsetts för på internet. Detta vet vi utifrån tidigare forskning som gjorts påverkar oss på 

så sätt att man lätt ”stänger av” och blundar för marknadsföringen istället för att 

uppfatta och ta in informationen (Frankel, 2007, s. 14).  

 

Vi kan nu med facit i hand slå fast att många faktiskt uppfattar marknadsföring på 

bloggar som mer trovärdigt jämfört med marknadsföring i t.ex. tv och radio (se bilaga 2 

tabell.11). Med detta resultat kan vi påvisa att majoriteten av de som läser mode- och 

skönhetsbloggar är av uppfattningen att marknadsföring på bloggar är mer trovärdig än 

marknadsföring i andra medier. Detta resultat kopplat till vad Wright (2006 s.3) menade 

att bloggar har en fördel gentemot traditionella kommunikationskanaler anser vi är 

förklaringen till detta. Bloggar erbjuder en tvåvägskommunikation då kunder kan 

utrycka sin åsikt via kommentarer på bloggen och även få feedback på detta.  

 

6.2  HUR PÅVERKAS KONSUMENTENS SYN PÅ FÖRETAGETS VARUMÄRKE DÅ 
FÖRETAGET VÄLJER ATT MARKNADSFÖRA SIG PÅ PERSONLIGA MODE- OCH 
SKÖNHETSBLOGGAR 

 

Vi vill besvara hur konsumentens syn på företagets varumärke påverkas då företaget 

väljer att marknadsföra sig på personliga mode- och skönhetsbloggar. För att besvara 

detta har vi utgått från frågor kring konsumentens syn på varumärken som syns på 

bloggen och synen på bloggaren. Vi har som tidigare nämnt fått ett övervägande positivt 

resultat då vi frågade respondenterna om de uppmärksammat marknadsföring på de 

personliga mode- och skönhetsbloggarna. Detta Företag betalar pengar eller skickar ut 

gratisprodukter för att synas på bloggar, och om konsumenten uppmärksammar 

företaget så skapas en medvetenhet om företaget och dess varumärke hos konsumenten. 

(Frankel, 2005, s. 34) Det finns ett uttryck som säger ”All marknadsföring är bra 

marknadsföring”, men stämmer detta?  

 

Det är vanligt att bloggare får gratisprodukter av företag för att skriva om dessa i 

exempelvis produktrecensioner (Frankel, 2005, s. 35). Vi trodde att respondenterna 

skulle tycka att detta var fel, men det visade sig vara ett felaktigt antagande. En klar 

majoritet tycker varken att det är fel av företagen att skicka ut gratisprodukterna eller att 

bloggaren själv tappar trovärdighet av att göra detta (se bilaga 2 tabell.13,12). Det 

viktigaste för vår studie att tolka av detta är att konsumenterna inte ställer sig negativa 

till att företag skickar ut gratisprodukter till bloggare med syftet att få synas på bloggen. 

Detta tolkar vi som att det inte påverkar företagets varumärke negativ att använda denna 

typ av marknadsföringsteknik. Ur ekonomisk synpunkt måste detta vara en ganska 

effektiv marknadsföringsmetod om den är lyckad. För att skicka ut en gratisprodukt är 
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inte en speciellt hög kostnad för företag. Vi har även genom vår undersökning empiriskt 

stöd för att produktrecensioner ofta genererar i en positiv varumärkessyn. Det finns 

dock en baksida med detta eftersom om en bloggare skriver en produktrecension på 

uppdrag av ett företag är det ju sedan fritt fram för konsumenter att kommentera detta 

inlägg. Konsumenterna kan diskutera fritt kring företaget och dess produkter i 

kommentarfälten, där kan även en del kritik mot företag framgå från missnöjda kunder. 

Företaget har inte samma kontroll över sina budskap som de har i traditionella medier. 

Om kommentarerna är av negativ karaktär kan marknadsföringen få en motsatt oönskad 

effekt. (Singh, Veron-Jackson, & Cullianane, 2008, ss. 286-287)  

 

Företagen har ingen möjlighet att kontrollera det som bloggläsarna skriver i 

kommentarfälten. Vi anser att det är av stor vikt att med omsorg välja en bloggare som 

har en positiv inställning till företaget och produkten så att inte produktrecensionen blir 

till företagets nackdel. Tidigare forskning nämner också att det av stor viktig att välja 

rätt blogg att marknadsföra sig via. Detta eftersom det är svårt för företag att kontrollera 

vad bloggaren skriver i sin blogg utöver i vissa fall det som skrivs i produktrecensionen. 

(Singh, Veron-Jackson, & Cullianane, 2008, ss. 286-287) 

 

Tidigare forskning menar på att det som företag aktivt kan göra för att kontrollera sitt 

varumärkesbyggande via sociala medier så som bloggar, är att söka upp och delta i 

pågående konversationer och att bemöta eventuell kritik, felaktiga påståenden och 

oklarheter. (Carlsson, 2010, s. 107) 

 

Majoriteten av respondenterna uppgav att bloggarna de läser påverkar deras syn på 

varumärket till det positiva (se bilaga 2 tabell.20). Det var även en majoritet som 

uppgav att de har börjat använda/köpt produkter av ett specifikt märke som omnämnts 

på bloggen (se bilaga 2 tabell.18, 19). Att man börjat använda produkter av ett specifikt 

märke som omnämns på bloggen anser vi är en typ av bekräftelse att de företag som 

väljer att marknadsföra sig på bloggar påverkas positivt. Genom hypotestest har vi även 

upptäckt ett samband mellan bloggarna de läser påverkar deras syn på varumärket till 

det positiva och om de har börjat använda/köpt produkter av ett specifikt märke som 

omnämnts på bloggen. (se Hypotestest kap 5 tabell 8). Intressant information som vi 

gärna skulle dela med oss av till företag som vill marknadsföra sig på bloggar är just att 

en så stark majoritet upplever att de påverkas av bloggaren genom att få en positiv syn 

av varumärket, det är därför viktigt att välja rätt blogg att synas på. 

 

Vi tror att den positiva synen respondenterna får på företagets varumärke kommer 

genom vilken syn de har på bloggaren. Detta resonemang kan vi styrka genom att 

majoriteten av respondenterna ställt sig positiva till de frågor vi har rörande 

opinionsledare (bilaga 2 tabell 6,5,14). Det finns samband däremellan som vi upptäckt 

via vårt korrelationstest, därför kan vi säga att konsumentens syn på varumärket 

påverkas positivt då företag marknadsför sig via mode- och skönhetsbloggar (se 

hypotestest kap.5 tabell. 5,6,7). Detta analyserar vi som att personen bakom bloggen har 

en stark inverkan på konsumentens syn på företagets varumärke. Eftersom 

respondenterna ställer sig positiva till både bloggaren och till de varumärken som syns 

på bloggen. Vi kan dock inte uttala oss om huruvida en negativ syn på bloggaren skulle 

påverka företaget negativt eftersom vi inte har tillräckligt med underlag för att göra den 

typen av analys. 
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6.3 HUR PÅVERKAS FAKTISKA KÖP DÅ FÖRETAGET VÄLJER ATT MARKNADSFÖRA 
SIG PÅ PERSONLIGA MODE- OCH SKÖNHETSBLOGGAR 

 

För att ta reda på hur konsumentens faktiska köp gentemot företaget påverkas då 

företaget väljer att marknadsföra sig på personliga mode- och skönhetsbloggar har vi 

tittat på ett antal faktorer.  

Vad gäller produktrecensioner och liknande samt annonser, har vi som tidigare nämnt 

fått ett väldigt positivt svar då vi frågade om hur många som uppmärksammar dessa (se 

bilaga 2 tabell.15,7). Andelen respondenter som uppgett att de köpt en produkt till följd 

av en produktrecension är fler än de respondenter som uppgett att de köpt en produkt till 

följd av att de klickat sig vidare från en annons (se bilaga 2 tabell.9,17). Vi tolkar det 

som att produktrecensioner är en mer effektiv marknadsföringskanal i jämförelse med 

annonser i fråga om faktiska köp eftersom den marknadsföringen kommer direkt i 

blogginläggen. Marknadsföring uppfattas då inte som reklam utan mer som en del av 

bloggen. Detta kan öka trovärdigheten i marknadsföringen eftersom marknadsföringen 

då blir mer personlig. Detta kan kopplas till vad tidigare forskning har kommit fram till 

om att marknadsföringen måste bli mer personlig (Thorstenson, 2006, s. 49). Här har vi 

även hittat ett samband med hur ofta man läser bloggar. Det finns ett samband mellan 

hur ofta man läser bloggar och huruvida man köper produkter som blivit recenserade på 

bloggen (se hypotestest kap:5, Fig. 8). Detta analyserar vi som att om man läser bloggar 

ofta kanske man blir förblindad och har lättare för att faktiskt köpa produkten, medans 

om man läser bloggar sällan är man kanske inte lika van att köpa produkter på internet. 

Det kan även vara så att de som inte läser bloggar så ofta är ovana internetanvändare 

och hellre går ner på stan och köper produkten som omnämnts i bloggen. 

 

Ytterligare ett sätt att tolka detta är att de som läser bloggar ofta kanske skapar en slags 

relation med bloggaren. De kanske rentav ser på bloggaren som en ”kompis” och därför 

skapar ett större förtroende. Detta gör att när bloggaren skriver något om en produkt så 

har de som läser bloggen ofta lättare att uppfatta informationen som trovärdig. Denna 

spekulation kan vi styrka genom att vi har genom vår undersökning upptäckt ett starkt 

samband mellan frågor rörande faktiska köp och frågor som avslöjar om konsumenten 

ser bloggaren som en opinionsledare (se Hypotestest fig.2,3,4) Vi har som tidigare 

nämnt kommit fram till att konsumenterna ser bloggaren som en opinionsledare utifrån 

vad vi anser personifiera en opinionsledare (se bilaga 2 tabell. 6,5,14). Eftersom de 

frågor vi har ställt rörande opinionsledare visar på konsumentens syn på bloggaren och 

bloggen, anser vi att det är högst relevant att koppla detta mot de frågor vi har rörande 

faktiska köp. Vi vill se om det finns en koppling däremellan eftersom vi anser att det 

speglar vilken effekt företagets marknadsföring på personliga mode- och 

skönhetsbloggar får på konsumentens faktiska köp. (se Hypotestest kap 5 fig.2,3,4) 

En annan anledning till varför den största majoriteten köper fler produkter till följd av 

produktrecensioner framför annonser tolkar vi detta som att personen bakom bloggen 

har väldigt stor inverkan på konsumenten. Eftersom i produktrecensioner ställs 

bloggaren personliga åsikter och tankar i direkt relation till företagets produkter. I 

annonser blir företagets produkter mer som ett komplement till bloggens innehåll. 

Vi tolkar detta som att konsumentens faktiska köp påverkas positivt då företag väljer att 

marknadsföra sig på personliga mode- och skönhetsbloggar där bloggaren uppfattas 

som en opinionsledare.  
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Det är inte en lika stor del av de respondenter som klickat sig vidare från en länk/annons 

som faktiskt lett till köp av produkten (se bilaga 2 tabell.17). Här var det faktiskt en 

större del som aldrig köpt produkter till följd av att de klickat sig vidare från en 

länk/annons på bloggen. Detta tyder, enligt oss på att marknadsföringen inte är 

tillräckligt bra och genomarbetad. Vi anser att om marknadsförare 

utvecklade/förbättrade sina tekniker och blev bättre på att hantera 

internetmarknadsföring, så skulle denna ratio se bättre ut.  

 

KAP 7: SLUTSATS OCH FORTSATT FORSKNING 

 

I det här kapitlet kommer vi att diskutera de resultat vi har kommit fram till i analysen 

och utifrån detta komma fram till en väsentlig slutsats. Vi kommer också att ge förslag 

på fortsatt forskning som vi anser vara relevant och intressant. 

7.1 SLUTSATS 

 

Målet vi har haft med den här studien har varit att efter att ha avslutat studien kunna 

uppnå uppsatsen huvudsyfte syfte samt delsyften. 

7.1.1VILKEN SYN HAR KONSUMENTENS PÅ BLOGGAR SOM 
MARKNADASFÖRINGSKANAL 

Vi hade i början av vår uppsats funderingar kring hur pass trovärdig bloggar är som 

marknadsföringskanal och vi kan nu säga att majoriteten av respondenterna uppfattar 

bloggar som en trovärdig marknadsföringskanal. Vi har dragit denna slutsats utifrån det 

tidigare forskning har kommit fram till om att marknadsföring måste bli mer personlig. 

Marknadsföring på bloggar är i högsta grad personlig eftersom det erbjuder en tvåvägs 

kommunikation. Vår undersökning visade även att respondenterna anser att bloggar är 

en mer trovärdig marknadsföringskanal än andra medier. Vi anser att det är bloggens 

personliga form som bidrar till ökad trovärdighet eftersom bloggläsaren får en relation 

till bloggaren. Vidare anser vi att det är av stor vikt för företagen att välja rätt blogg att 

synas på för att marknadsföringen ska bli så trovärdig som möjligt eftersom bloggaren 

bli företagets ansikte utåt. 

Vi kan efter vår studie fastslå att personen bakom bloggen har en stor inverkan på 

konsumentens syn på marknadsföringen. Denna slutsats har vi dragit genom de 

övervägande positiva svaren vi fått då vi frågat respondenterna om synen på personen 

bakom bloggen. Genom korrelationstest har vi sedan sett samband mellan faktiska köp/ 

positiv varumärkessyn och synen på bloggaren. Den största majoriteten köper fler 

produkter till följd av produktrecensioner framför annonser tolkar vi detta som att 

personen bakom bloggen har väldigt stor inverkan på konsumenten. Eftersom i 

produktrecensioner ställs bloggaren personliga åsikter och tankar i direkt relation till 

företagets produkter. I annonser blir företagets produkter mer som ett komplement till 

bloggens innehåll. 
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7.1.2 HUR PÅVERKAS KONSUMENTENS SYN PÅ FÖRETAGETS VARUMÄRKE DÅ 
FÖRETAGET VÄLJER ATT MARKNADSFÖRA SIG PÅ PERSONLIGA MODE- OCH 
SKÖNHETSBLOGGAR 

Vad gäller konsumentens syn på ett företags varumärke och hur detta påverkas av att 

företaget väljer att marknadsföra sig på en personlig  mode- och skönhetsblogg kan vi 

nu säga att varumärket påverkas positivt. Denna slutsats kan vi dra genom den positiva 

synen respondenterna uppger att de får på varumärken som syns på bloggar. Denna 

slutsats kan stärkas ytterligare av att många respondenter uppger att de har börjat 

använda specifika varumärken som omnämnts på bloggen. Detta visar på att de 

verkligen tar till sig det bloggaren skriver. Genom detta kan vi dra ytterligare en slutsats 

och det är att det är av stor vikt för företaget att välja rätt blogg att marknadsföra sig på 

eftersom konsumenten uppenbarligen tar till sig det bloggaren skriver. Denna slutsats 

kan vi styrka genom den majoritet som uppger att de anser att bloggaren är en typ av 

opinionsledare, hade konsumenterna inte sett bloggaren som en opinionsledare hade det 

förmodligen inte varit lika mottagliga för marknadsföringen och fått samma positiva 

bild av de varumärken som syns på bloggen. För att knyta ihop vårt resonemang: Ja, 

konsumentens syn på företagets varumärke påverkas positivt av att synas på personliga 

mode- och skönhetsbloggar där bloggaren uppfattas som en opinionsledare av 

konsumenten. 

7.1.3 HUR PÅVERKAS FAKTISKA KÖP DÅ FÖRETAGET VÄLJER ATT MARKNADSFÖRA 
SIG PÅ PERSONLIGA MODE- OCH SKÖNHETSBLOGGAR 

När vi har tittat på konsumentens beteende gällande faktiska köp så har vi kommit fram 

till att majoriteten av respondenterna ofta har köpt produkter som har omnämnts och 

blivit recenserade på bloggar. Produktrecensioner genererar i fler köp än annonser, detta 

tolkar vi som att marknadsföringen bli mer trovärdig då den kommer från bloggaren. Vi 

kan även dra en slutsats av detta och det är att konsumenter föredrar att 

marknadsföringen är mer personlig. Det är även av stor vikt för företag att välja rätt 

blogg att synas på eftersom bloggaren verkar ha en stor inverkan på konsumenterna. Vi 

drar denna slutsats utifrån de att vi fått positivt resultat från frågor kopplat till vilken syn 

man har på bloggaren, om respondenterna ser denna som en typ av opinionsledare. 

Eftersom de sambanden vi fick mellan opinionsledare och faktiska köp kan vi dra en 

slutsats om detta. För att knyta ihop vårt resonemang: Ja, konsumentens faktiska köp 

påverkas positivt då företag väljer att marknadsföra sig på personliga mode- och 

skönhetsbloggar där bloggaren uppfattas som en opinionsledare av konsumenten. 

7.2 FORTSATT FORSKNING  

 

Vi fick in 110 svar på vår webbenkät. Av dessa var endast 5 stycken män. Det kan vara 

så att kvinnor överlag tenderar att läsa bloggar mer/oftare än män. Eller så läser män 

bloggar lika mycket som kvinnor men kvinnor fyller hellre i enkäter än vad män gör. 

Vad det än beror på att fördelningen mellan män och kvinnor är så ojämn i vår 

undersökning så anser vi att det finns underlag för fortsatt forskning gällande just män 

och bloggar.   

 

Vi har även i vår undersökning kommit fram till att majoriteten av alla respondenterna 

anser marknadsföring på bloggar vara mer tillförlitlig än andra medier. Eftersom det var 
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en majoritet som var enliga om detta anser vi att det skulle vara intressant att forska 

vidare kring just marknadsföring på bloggar och framförallt kanske jämföra denna 

relativt nya marknadsföringsmetod med äldre, mer traditionella 

marknadsföringsmetoder. Eftersom internet som marknadsföringskanal växer sig allt 

starkare ser vi det som ett ämne som verkligen ligger i tiden.  

 

Då vi har haft vissa begränsningar i denna studie och endast kunnat genomföra studien 

på mode- och skönhetsbloggar inser vi att det inte går att applicera resultatet på alla 

typer av bloggar. De resultat vi har kommit fram till går bara att applicera på just mode- 

och skönhetsbloggar. Skulle man göra en större, mer omfattande studie skulle man 

kunna generalisera bloggar i allmänhet.  

 

KAP 8: SANNINGSKRITERIER 

8.1 KÄLLKRITIK PRIMÄRDATA & SANNINGSKRITERIER 

 

Då man genomför en enkätundersökning är det viktigt att fråga sig huruvida resultaten 

som man erhåller är korrekta eller ej (Ejlertsson, 2005, s. 99). En sak som kan påverka 

studien är att vi inte fick ut enkätundersökningen direkt i blogginläggen, utan vi var 

tvungna att lägga ut den i kommentarfälten. De flesta som har svarat är de som läser 

bloggar mer frekvent och de kan vara en anledning till varför de har klickat sig in på 

kommentarfälten, de är förmodligen mer intresserade av bloggar. Detta kan ge en viss 

skevhet i resultatet då vi har fått in betydligt fler svar från aktiva bloggläsare. Det är 

möjligt att vi skulle fått ett annat svar om vi fått ut enkäten direkt i inläggen men 

eftersom detta inte var möjligt ansåg vi att kommentarfälten var det bästa alternativet. 

 

Då vi utformade undersökningen konstruerade vi ett antal frågor som skulle mäta hur 

konsumentens syn på varumärket och faktiska köp påverkades då företag valde att 

marknadsföra sig via personliga mode- och skönhetsbloggar . För att undersökningen 

ska generera ett korrekt resultat kan man utgå från tre olika sanningskriterier: 

Reliabilitet, replikation och validitet. 

 

8.2 RELIABILITET 

 

Med reliabilitet menas huruvida upprepade mätningar genererar i samma resultat 

(Ejlertsson, 2005, s. 99). Man undersöker följdriktighetens och pålitligheten hos de mått 

man har använt (Ejvegård, 2009, s. 77). Man vill alltså undersöka slumpen har någon 

påverkan på resultatet eller ej. Dåligt konstruerade frågor kan generera i en stor 

slumpvariation i svaren (Ejlertsson, 2005, s. 102). För att bedöma reliabiliteten i vår 

studie har vi tittat på intern reliabilitet och interbedömarreliabiltet. 

 

Intern reliabilitet handlar om hur pass pålitliga och följdriktiga de indikatorer som ingår 

i samma index (Bryman & Bell, 2005, s. 94). Vi har utformat undersökningen på så sätt 

att vi har fler än en fråga som mäter samma sak. Exempel på detta är då vi har mätt om 

respondenterna anser att bloggare är opinionsledare, då vi har tre frågor som mäter om 

bloggaren anses vara en opinionsledare. Vi har undersökt hur respondenternas poäng på 
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frågorna är relaterade till de frågor som mäter samma sak. Efter den statistik vi fått fram 

kan vi utläsa att de indikatorer alltså frågor som mäter samma sak är följdriktiga. 

 

Interbedömarreliabilitet handlar om hur subjektiva bedömningar påverkar 

undersökningen få man exempelvis observerar eller översätter data (Bryman & Bell, 

2005, s. 94). Vi anser att vi har en hög interbedömarreliabilitet i arbetet då vi endast är 

två personer inblandade som har utformat undersökningen och tolkat data, ju fler 

personer som utför detta desto sämre kan överrensstämelsen bli (Bryman & Bell, 2005, 

s. 94). I ett tidigt skede av arbetet reflekterade vi över vår förförståelse inom ämnet och 

vilken påverkan det skulle få. Vi har hela tiden försökt att förhålla oss så objektiva som 

möjligt då vi har arbetat och detta anser vi höjer den interbedömarreliabiliteten. Mer om 

förförståelse och objektivitet finns att läsa under avsnittet om förförståelse samt under 

insamlingen av sekundärkällor och källkritik. 

8.3 REPLIKATION 

 

Med replikation innebär att man undersöker hur pass replikerbar undersökningen är för 

andra forskare (Bryman & Bell, 2005, s. 94). Vi har försökt vara väldigt noggranna då 

vi har beskrivit studiens utgångspunkter och praktiska metod. Vi har försökt att så 

detaljerat som möjligt beskrivit hur vi har gått tillväga så vi har genomför 

undersökningen så att det är möjligt andra forskare kan göra en replikation. 

8.4 VALIDITET 

 

Validitet menas att man som forskare mäter det man faktisk ska mäta. (Ejvegård, 2009, 

s. 80). De finns många olika typer av validitet, vi har använt oss av de som anses vara 

mest lämpliga för en kvantitativ studie (Ejlertsson, 2005, s. 101). Då vi har bedömt 

validiteten i vår studie har vi tittat på kriterivaliditet, innehållsvaliditet och 

begreppsvaliditet. 

 

Kriterivaliditet står för som det finns ett starkt samband mellan frågan och ett speciellt 

kriterium som frågan avspeglar (Ejlertsson, 2005, s. 100). I vårt fall skulle detta kunna 

vara att de respondenter som uppger att de låter sig påverkas av marknadsföring på 

bloggar och de som faktiskt köper produkterna som syns på bloggen. Kriterievaliditeten 

är svår att mäta, vi har gjort så att vi har försökt ställa frågor så att vi kan utläsa om det 

finns något samband mellan de respondenter som uppger att bloggare har en stark 

påverkan och de respondenter som faktiskt köper en produkt tillföljd av en blogg. Vi 

vill ju inte bara undersöka hur konsumentens faktiska köp påverkan utan även hur 

konsumenten syn på företagets varumärke förändras då det syns på en blogg. Detta har 

vi tyckt varit lite knepigare eftersom det har med attityder att göra. Enligt Ejlertsson 

(2005 s.101) är det många gånger inte möjligt att mäta kriterievaliditeten eftersom det 

inte går att sätta upp ett kriterium för frågan. 

 

Innehållsvaliditet avser om frågan mäter korrekt innehåll enligt vad tidigare forskning 

säger (Ejlertsson, 2005, s. 102). För att höja vår innehållsvaliditet har vi noga studerat 

vad tidigare forskning säger om de olika delarna i det teoretiska ramverket vi har valt att 

ta med. Vi har sedan utformat frågorna utifrån teorin och försökt att få med de viktigaste 

delarna som tidigare forskning har kommit framtill. 
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Begreppsvaliditet handlar om huruvida ett mått för ett begrepp verkligen speglar 

begreppet i fråga (Bryman & Bell, 2005, s. 48). Vi har låtit genomföra en pilotstudie där 

20 respondenter fick besvara enkäten och sedan komma med respons (Ejlertsson, 2005, 

s. 35). Vi bad dem bl.a. att kommentera om de tyckte att ett visst mått speglade det 

aktuella begreppet. Vi fick bra respons på vår begreppsvaliditet det var några 

svarsalternativ som vi fick ändra för att en del respondenter saknade alternativ. Se 

enkätkonstruktion. 
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BILAGA 1: Webbenkät 
 

Marknadsföring via Bloggar 
Vi är två studenter vid handelshögskolan i Umeå som skriver en C-uppsats om 

marknadsföring på mode- och skönhetsbloggar. När det i frågorna står "blogg" syftar vi 

endast på mode- och skönhetsbloggar. Enkäten är helt anonym och svaren kommer 

endast att användas som underlag för vår uppsats. Vi skulle uppskatta om Ni försöker 

svara så sanningsenligt som möjligt. Det kommer ta Er max 5 minuter att fylla i 

enkäten! Tack på förhand för att Ni tar er tid och hjälper oss! 

 

Kön  

Kvinna 

Man 

 

Ålder  
 

Hur många gånger i veckan läser du bloggar?  

0 ggr 

1-2 ggr 

3-4 ggr 

5-6 ggr 

Dagligen 

 

Varför läser du bloggar?  

Tidsfördriv 

För information och uppdatering på nya produkter 

För information inom ett specifikt intresseområde, ex. matlagningsblogg, 

scrapbookingblogg, modeblogg 

Jag känner bloggaren/är bekant med bloggaren/är nyfiken på bloggaren  

Annat  

 

Anser du att bloggarnas innehåll är trovärdigt?  

Nej, ingen blogg jag följer anser jag är trovärdig 

Mindre än hälften av bloggarna jag läser anser jag är trovärdiga 

Ungefär hälften 

Mer än hälften av bloggarna jag läser anser jag är trovärdiga 

Alla bloggar jag läser anser jag är trovärdiga 
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Har du en positiv bild av personen/personerna bakom bloggen?  

Nej, ingen 

Mindre än hälften 

Ungefär hälften 

Mer än hälften 

Alla 

 

Har du uppmärksammat produktrecensioner eller liknande på bloggar?  

Ja 

Nej 

 

Om ja frågan ovan, kändes recensionen trovärdig?  

Nej, ingen 

Mindre än hälften 

Ungefär hälften 

Mer än hälften 

Alla 

 

Har det hänt att du köpt en produkt till följd av att du läst en produktrecension på 

en blogg?  

 
1 2 3 4 5 

 

Aldrig      Ofta 

 

Har det hänt att du köpt en produkt till följd av att den har blivit 

omskriven/omnämnd i en blogg? Ej i form av en produktrecension  

 
1 2 3 4 5 

 

Aldrig      Ofta 

 

Uppfattar du produktrecensioner och marknadsföring i en blogg som mer 

trovärdigt än i andra medier? Andra medier som till exempel radio, tv och 

tidningar  

 
1 2 3 4 5 

 

Mindre trovärdigt      Mer trovärdig 
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Tycker du att bloggaren tappar trovärdighet när denne skriver om en produkt 

hon/han fått gratis av ett företag? Vissa företag skickar ut gratisprodukter till 

bloggare med syftet att få gratis pr i dessas bloggar  

 
1 2 3 4 5 

 

Tappar ingen trovärdighet      Tappar mycket trovärdighet 

 

Tycker du att det är fel att ett företag sponsrar bloggare med gratisprodukter för 

att få synas på bloggen?  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls fel      Jag tycker det är fel 

 

Anser du att bloggarna du läser är uppdaterad på det senaste inom mode och 

skönhet? Med det senaste menar vi nyheter, trender etc.  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls uppdaterade      Väldigt uppdaterade 

 

Brukar du uppmärksamma annonser på bloggar?  

 
1 2 3 4 5 

 

Aldrig      Ofta 

 

Brukar du klicka dig vidare från en blogg via en länk/annons till ett företag?  

 
1 2 3 4 5 

 

Aldrig      Ofta 

 

Har det hänt att du köpt en produkt till följd av att du klickat dig vidare via en 

länk/annons från bloggen till ett företag?  

 
1 2 3 4 5 

 

Aldrig      Ofta 

 

Har du börjat använda produkter av ett specifikt märke som omnämnts på 

bloggen?  

 
1 2 3 4 5 

 

Aldrig      Ofta 

 

Har du upptäckt ett nytt märke genom en blogg?  

 
1 2 3 4 5 

 

Aldrig      Ofta 
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Hur påverkar bloggaren din syn på ett varumärke som syns på bloggen?  

 
1 2 3 4 5 

 

Negativt      Positivt 
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BILAGA 2: Sammanfattning enkätsvar 

 

 

 

 

Tabell 1 

 

 

Ålder Medelålder 

 25 

Tabell 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 

 

 

Varför läser du bloggar? Antal Procent 

Tidsfördriv 25 23 

För information och 

uppdatering på nya 

produkter 

54 49 

För information inom ett 

specifikt ämnesområde 

19 17 

Jag känner bloggaren/är 

bekant med bloggaren 

11 10 

Annat 1 1 

SUMMA 110 100 

 

Tabell 4 

Kön Antal Procent 

Kvinna 103 93 

Man 4 4 

SUMMA 107 97 

BORTFALL 3 3 

Hur många 

gånger i 

veckan 

läser du 

bloggar? 

Antal Procent 

0 ggr 1 1 

1-2 ggr 9 8 

3-4 ggr 11 10 

5-6 ggr 28 25,5 

Dagligen 61 55,5 

SUMMA 110 100 



57 

 

 

 

Anser du att bloggarnas 

innehåll är trovärdig? 

Antal Procent 

Nej, ingen blogg jag 

följer är trovärdig 

2 2 

   

Mindre än hälften av 

bloggarna jag läser är 

trovärdiga 

6 5 

Ungefär hälften av 

bloggarna jag läser är 

trovärdiga 

15 14 

Mer än hälften av 

bloggarna jag läser är 

trovärdiga  

47 43 

Alla bloggar jag läser är 

trovärdiga 

40 36 

SUMMA 110 100 

 

Tabell 5 

 

 

Har du en positiv bild av 

personen/personerna 

bakom bloggen? 

Antal Procent 

Nej, ingen 3 3 

Mindre än hälften 6 5 

Ungefär hälften 12 11 

Mer än hälften 49 45 

Alla 40 36 

SUMMA 110 100 

 

Tabell 6 

 

 

Har du uppmärksammat 

produktrecensioner eller 

liknande på bloggar? 

Antal Procent 

Ja 103 94 

Nej 6 5 

SUMMA 109 99 

BORTFALL 1 1 

 

Tabell 7 
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Om ja frågan ovan, 

kändes recensionen 

trovärdig? 

Antal Procent 

Nej, ingen 4 4 

Mindre än hälften 9 8 

Ungefär hälften 21 19 

Mer än hälften 48 44 

Alla 23 21 

SUMMA 105 96 

BORTFALL 5 4 

 

Tabell 8 

 

Har det hänt att du köpt 

en produkt till följd av att 

du läst en 

produktrecension på en 

blogg? 

Antal Procent 

1 – Aldrig 20 18 

2 12 11 

3 13 12 

4 33 30 

5 - Ofta 27 25 

SUMMA 105 96 

BORTFALL 5 4 

 

Tabell 9 

 

 

Har det hänt att du köpt 

en produkt till följd av att 

den har blivit 

omskriven/omnämnd i en 

blogg? 

Antal Procent 

1 – Aldrig 12 11 

2 9 8 

3 18 16 

4 46 42 

5 - Ofta 23 21 

SUMMA 108 98 

BORTFALL 2 2 

 

Tabell 10 
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Uppfattar du 

produktrecensioner och 

marknadsföring i en blogg 

som mer trovärdigt än i 

andra medier? 

Antal Procent 

1 – Mindre trovärdigt 11 10 

2 12 11 

3 18 16 

4 27 25 

5 – Mer trovärdigt 41 37 

SUMMA 109 99 

BORTFALL 1 1 

 

Tabell 11 

 

Tycker du att bloggaren 

tappar trovärdighet när 

denne skriver om en 

produkt han/hon fått 

gratis av ett företag? 

Antal Procent 

1 – Tappar ingen 

trovärdighet 

32 29 

2 41 37 

3 10 9 

4 16 15 

5 – Tappar mycket 

trovärdighet 

9 8 

SUMMA 108 98 

BORTFALL 2 2 

 

Tabell 12 

 

Tycker du det är fel att ett 

företag sponsrar bloggare 

med gratisprodukter för 

att få synas på bloggen? 

Antal Procent 

1 – Inte alls fel 41 37 

2 44 40 

3 13 12 

4 6 5 

5 – Jag tycker det är fel 5 5 

SUMMA 109 99 

BORTFALL 1 1 

 

Tabell 13 
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Anser du att bloggaren är 

uppdaterad på det senaste 

inom mode och skönhet? 

Antal  

1 – Inte alls uppdaterad 3 3 

2 2 2 

3 19 17 

4 42 38 

5 – Väldigt uppdaterad 42 38 

SUMMA 108 98 

BORTFALL 2 2 

 

Tabell 14 

 

 

Brukar du 

uppmärksamma annonser 

på bloggar? 

Antal Procent 

1 – Aldrig 10 9 

2 16 15 

3 14 13 

4 29 26 

5 – Ofta 37 34 

SUMMA 106 97 

BORTFALL 4 3 

 

Tabell 15 

 

Brukar du klicka dig 

vidare från en blogg via 

en länk/annons till ett 

företag? 

Antal Procent 

1 – Aldrig 23 21 

2 19 17 

3 12 11 

4 36 33 

5 - Ofta 17 15 

SUMMA 107 97 

BORTFALL 3 3 

 

Tabell 16 
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Har det hänt att du köpt 

en produkt till följd av att 

du klickat dig vidare via 

en länk/annons från 

bloggen till ett företag? 

Antal Procent 

1 – Aldrig 31 28 

2 20 18 

3 25 23 

4 19 17 

5 - Ofta 8 7 

SUMMA 103 93 

BORTFALL 7 7 

 

Tabell 17 

 

Har du börjat använda 

produkter av ett specifikt 

märke som omnämnts på 

bloggen? 

Antal Procent 

1 – Aldrig 15 14 

2 11 10 

3 26 24 

4 25 23 

5 – Ofta 27 25 

SUMMA 104 96 

BORTFALL 6 4 

 

Tabell 18 

 

Har du upptäckt ett nytt 

märke genom en blogg? 

Antal Procent 

1 – Aldrig 7 6 

2 5 5 

3 11 10 

4 44 40 

5 – Ofta 41 37 

SUMMA 108 98 

BORTFALL 2 2 

 

Tabell 19 
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Hur påverkar bloggaren 

din syn på ett varumärke 

som syns på bloggen? 

Antal Procent 

Negativt 4 4 

2 3 2,5 

3 27 24,5 

4 37 33,5 

5 - Positivt 36 32,5 

SUMMA 107 97 

BORTFALL 3 3 

 

Tabell 20 
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BILAGA 3: Lista på kontaktade bloggar 

 
 www.hannalicious.devote.se/ 

 www.nyheter24.se/modette/victoriatornegren  

 www.nyheter24.se/modette/myblomquist/ 

 www.nyheter24.se/modette/fridagrahn/ 

 www.devote.se/forni 

 www.sandragranath.blogg.se/  

 www.blondinbella.se 

 www.stinalee.se 

 www.annawii.blogg.se 

 www.tidningskungen.se/linnherbertsson/  

 www.eveangelina.blogspot.com 

 www.kenza.se 

 www.annihoney.se 

 www.paow.se 

 www.hanape.blogg.se 

 www.jensinkan.blogg.se 

 www.sarahtjulander.blogg.se 

 www.eswalander.se/  

 www.stureplan.se/bloggar/hibbs 

 www.dennism.se 

 www.underbaraclara.nu 

 www.ekkis.se/ 

 www.spiderchick.nu 

 www.lindablom.se 

 www.colorelle.se 

 www.kissies.se 

 www.tyras.se 

 www.stureplan.se/bloggar/rebecca 

 www.ablick.blogg.se/ 

 

http://devote.se/
http://www.nyheter24.se/modette/
http://www.nyheter24.se/modette/
http://www.nyheter24.se/modette/
http://www.devote.se/
http://sandragranath.blogg.se/
http://www.blondinbella.se/
http://www.stinalee.se/
http://www.annawii.blogg.se/
http://www.tidningskungen.se/
http://eveangelina.blogspot.com/
http://www.kenza.se/
http://www.annihoney.se/
http://www.paow.se/
http://www.hanape.blogg.se/
http://www.jensinkan.blogg.se/
http://www.sarahtjulander.blogg.se/
http://eswalander.se/
http://www.stureplan.se/
http://www.dennism.se/
http://www.underbaraclara.nu/
http://ekkis.se/
http://www.spiderchick.nu/
http://www.lindablom.se/
http://www.colorelle.se/
http://www.kissies.se/
http://www.tyras.se/
http://stureplan.se/bloggar/
http://www.ablick.blogg.se/

