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Sammanfattning  
 
Vi möts dagligen av marknadsföring i olika former vart vi än befinner oss, men hur 
påverkas vi egentligen av den? Internet har blivit en central informationskälla för 
många och det tillkommer nya användare hela tiden. Ett av de senaste fenomenen på 
Internet är bloggar vilket har lett till att en helt ny form av marknadsföring har utveck-
lats, den indirekta marknadsföringen. Den här marknadsföringsformen innebär att 
bloggarna skriver och tipsar om produkter och tjänster i sina bloggar. Vi vill veta hur 
konsumenterna anser att den här nya marknadsföringsformen påverkar dem, och har 
därför valt att jämföra med hur de anser att de påverkas av den direkta marknadsfö-
ringen på Internet, genom pop-ups och banners. Med hjälp av den här jämförelsen vill 
vi besvara vår frågeställning som lyder: vilka för- och nackdelar finns det med att 
använda sig av indirekt marknadsföring för företag? 
 
När vi har undersökt problemet har vi utgått från konsumenterna i den aspekten att vi 
vill jämföra hur de anser att de påverkas av den direkta och den indirekta marknadsfö-
ringen eftersom deras åsikter ligger till grund för företagets agerade. För att undersöka 
vårt problem har vi använt oss av en enkätstudie för att samla in vårt material, vilken 
utfördes genom ett event på Facebook. Vårt insamlade material grundar sig på 457 
facebooksanvändares åsikter som samlades in under fyra dagar. Det här materialet 
analyserade vi sedan med hjälp av teorier inom marknadsföring, konsumentbeteende 
och kommunikation. 
 
Vi har kommit fram till att det finns många för- och nackdelar för företag att använda 
sig av den indirekta marknadsföringen. Något som företagen kan dra nytta av är den 
ömsesidiga samverkan och tillit som finns mellan bloggare och bloggläsare samt att 
det blir en möjlighet för företaget att få direkt respons från sina konsumenter med den 
flervägskommunikationen som skapas. En risk som företaget står inför är att det här 
är ett informationsflöde som de inte kan kontrollera på samma sätt som den direkta 
marknadsföringen med pop-ups och banners. Vi kan inte rekommendera den indirekta 
marknadsföringen till företag då det finns en del nackdelar. Men med tanke på att det 
även finns många fördelar med den indirekta marknadsföringen så anser vi att om 
företag utvecklar marknadsföringsformen på rätt sätt och i rätt dos, så kan det leda till 
starkare relationer och en tillit som är svår att uppnå med den traditionella massmark-
nadsföringen. 
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1. Inledning 
 
I det här kapitlet avser vi att ge läsaren en klar bild över vårt ämnesval och den pro-
blembakgrund som leder fram till vårt syfte och vår frågeställning. Vi väljer att här 
också förtydliga några begrepp som vi använder i arbetet, för att underlätta förståel-
sen för läsaren. 
 
1.1 Ämnesval 
 
Under våra studier på Handelshögskolan vid Umeå universitet, har de kurser vi läst 
inom marknadsföring ökat vårt intresse för det ämnet. Vi har blivit mer medvetna om 
hur mycket marknadsföring det finns runt om oss och har därför blivit intresserade av 
hur den egentligen påverkar oss. I och med teknikens utveckling har marknadsföring-
en tagit sig in i våra hem på ett betydande sätt. När vi slår på Tv:n möts vi av reklam 
och produktplaceringar mellan och i programmen, och när vi surfar på Internet så 
finns det marknadsföringen också där. (Möller, 2009; Expowera, 2009) Ett växande 
fenomen på Internet är bloggar som expanderar i andel hela tiden (Technorati, 2007). 
Vi har lagt märke till den ökade marknadsföringen som finns på bloggar idag och 
börjat fundera på hur den påverkar bloggläsarna. Eftersom vi upplever att mycket av 
marknadsföringen är produkter som visas av bloggaren själv och som läsarna kommer 
i kontakt med ofrivilligt när de läser bloggarna, tycker vi det är extra intressant att 
undersöka hur just den typen av marknadsföring påverkar konsumenterna. Är det här 
något som företag kan använda sig av och vad finns det för för- och nackdelar med 
den här typen av marknadsföring? 
 
1.2 Problembakgrund 
 
Med globaliseringen har tekniken utvecklats världen över. Vi reser allt mer, studerar 
över gränserna, kan snabbare och smidigare dela information och handla med 
varandra mellan länder. Vi använder oss dagligen av Internet för att till exempel hålla 
kontakten med nära och kära på andra sidan jordklotet eller för att söka information 
om produkter och tjänster. Utvecklingen av Internet under 1990-talet gjorde att 
världshandeln ökade markant då det blev lättare för olika länder att kommunicera och 
dela information med varandra. (Ekonomifakta, 2011) Ett citat som är skrivet i en 
artikel på hemsidan Ekonomifakta (2011) lyder; ”Världen krymper och varor, tjänster, 
personer, kapital och information flödar mellan våra kontinenter som aldrig förr”.  
 
Under 2010 placerade sig Sverige på första plats på ett antal olika globala listor som 
mäter hur väl ett land är förberett för utveckling och spridningen av den nya informat-
ionsteknologin och Sverige har tagit första platsen internationellt på topplistan “ICT 
Development index”. Listan framställs av “International Telecommunication Union” 
som är en del av FN:s organ och bygger på en kombinerad uträkning över Internettill-
gång, användning och färdigheter. (Findahl, 2010 s. 17) Även fast Sverige är ett så 
pass utvecklat land jämfört med andra länder inom Internetområdet så tillkommer det 
Internetanvändare varje år, rättare sagt 100 000-150 000 personer, vilket kommer 
fortsätta att utvecklas i en jämn takt (Findahl, 2010, s. 56).  I världen år 2010 var det 2 
miljarder som hade tillgång till Internet och i Sverige var det nästan 8,4 miljoner, vil-
ket betyder att 92,5 % av den svenska befolkningen använde sig av Internet år 2010 
(Internet World Stats, 2010). När det gäller den yngre generationen så är det inte så 
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stor skillnad på användandet mellan olika länder, men tittar vi på användandet för den 
äldre generationen så ligger Sverige högt upp på listan. Det blir allt vanligare bland 
pensionärer att använda sig av Internet. (Findahl, 2010, s.15-16) 
 
Internet väver samman världen och konsumenterna på den nivån att personer lätt kan 
ta del av recensioner och information om produkter med mera. Företagen måste, med 
den här utvecklingen, hitta nya vägar att nå ut till sina konsumenter (Expowera, 
2009). Internetmarknadsföring är ett användbart verktyg och består av ett antal olika 
metoder och kanaler som till exempel sökmotormarknadsföring, Internetannonsering 
med banners, positionering, epostmarknadsföring, pop-ups med mera. Internetmark-
nadsföringen har utvecklats till att marknadsföra sig i sociala medier, som till exempel 
Facebook. Marknadsföring i sociala medier innebär att konsumenterna kan läsa, dela, 
och kommentera. (MediaAnalys, 2011) Facebook är idag ett av de mest omtalade 
sociala medierna. I mars 2010 var 35,2 % av den svenska befolkningen registrerad på 
Facebook varav 72,6 % var mellan 13 och 38 år (Broman, 2010). Det här visar på att 
Facebook är ett utbrett fenomen i Sverige, framför allt bland yngre.  
 
En av de senaste kanalerna som företag har börjat använda sig av för att nå ut till sina 
kunder är bloggar. (MediaAnalys, 2011) Antalet bloggar som finns på Internet värl-
den över ökade från under en miljon år 2003 till över 70 miljoner år 2007 (Technorati, 
2007). Vi kan bara anta att den utvecklingen kommer att fortsätta. Andelen som läser 
bloggar i Sverige är hög, speciellt bland unga kvinnor. I en undersökning från 2010 
framgår det att kvinnor som läser bloggar så är har en fördelning i åldrarna som är: 93 
% som är i åldrarna 12 till 15 år, 78 % i åldrarna 16 till 25 år, 58 % i åldrarna 26 till 
35 år samt 52 % i åldrarna 36 till 45 år. (Findahl, 2010, s. 46-47) I en annan under-
sökning som även tittar på killars bloggvanor visar det sig att 51 % av unga män i 
åldrarna 12 till 30 år läser bloggar (Findahl, 2009, s. 20). De här siffrorna visar på den 
utbredningen mellan åldrarna samt att det finns ett stort intresse för bloggar i Sverige 
idag. 
 
Den stora utvecklingen och ökningen av intresset för bloggar samt läsandet av blog-
gar har gjort att många företag har börjat intressera sig för att tjäna pengar på fenome-
net. Företag börjar få förståelse för vilken lukrativ marknad bloggar har blivit och 
förstår värdet av att marknadsföra sig på dem. Ett exempel på utvecklingen av mark-
nadsföring på bloggar är Kenza Zouitens blogg kenzas.se. I en intervju med Dagens 
media 2008 anger hon att hon tjänar 40 000 till 50 000 kronor varje månad (Schori & 
Rislund, 2008). I oktober 2010 skriver Kenza ett inlägg på sin blogg där hon lägger 
upp en bild på hur mycket hon fakturerar företaget Tailsweep för annonser på hennes 
blogg den månaden. Den siffran uppgår till över 200 000 kronor. Anledningen till att 
hon visar upp fakturan är för att hon vill tysta alla människor som säger att det inte 
går att tjäna pengar på att blogga och att de som säger det ljuger. (Zouiten, 2010) I 
siffran hon anger som intäkter 2008 kan det ingå annat än bara annonsintäkter, men 
om vi antar att hon tjänade 40 000 kronor på annonser 2008 och 200 000 kronor på 
annonser 2010 har annonsintäkterna för hennes del ökat med 400 %. Med det här vill 
vi visa att marknadsföring på bloggar är omfattande och lönsamt för företag. 
 
Marknadsföring på bloggar är inte bara lönsamt för bloggarna själva utan även för 
företag. Ett exempel på det står företaget GI Viktkoll för. De kontaktade 100 bloggare 
som skriver om hälsa och livsstil och erbjöd dem gratis medlemskap, en föreläsning 
med GI-experten Ola Lauritzson samt böcker. Det här bidrog till att bloggarna blog-
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gade om det, vilket gav GI Viktkoll bra exponering. Den här satsningen gjorde att GI 
Viktkoll fick tillbaka 200 % av de pengar de investerade i samarbetet med bloggarna. 
(Olsson, 2011)  
 
De två exemplen ovan på hur bloggar kan vara lönsamt för bloggskrivarna själva och 
för företag som syns på bloggarna, visar på att marknadsföring i bloggar kan ske på 
olika sätt. Det första exemplet med Kenza Zouiten tar upp lönsamheten med annonse-
ring på bloggar, medan det andra exemplet med GI Viktkoll handlar om att skriva och 
tipsa om företag och deras produkter och tjänster i bloggar (Zouiten, 2010; Olsson, 
2011). Vi upplever själva att mycket av den marknadsföring som är på bloggar idag 
sker genom den text bloggaren skriver. Det kan handla om att bloggaren skriver om 
en produkt hon eller han har fått hemskickat från ett företag eller något som hon eller 
han har köpt själv. Hur som helst får produkten eller tjänsten exponering och vi som 
konsumenter ser den oavsett om vi vill det eller inte, eftersom den finns i den text vi 
vill läsa. Den här indirekta marknadsföringen kan ställas mot den direkta marknadsfö-
ringen som sker på Internet genom pop-ups och banners. Den här marknadsföringen 
är mer avslöjande och tydlig då vi som konsumenter förstår att det är reklam när vi ser 
den. Så här upplever vi alltså inte att den indirekta marknadsföringen med tips i blog-
gar är, utan den är mer diskret. Då fenomenet bloggar, och därmed även den indirekta 
marknadsföringen, är relativt nytt så ser vi att det fattas kunskap i hur den här mer 
diskreta marknadsföringen påverkar konsumenter och deras beslut. Det här gör att vi 
anser att det är ovisst för företag om det är bra att använda sig av indirekt marknads-
föring genom tips i bloggar. 
 
1.3 Syfte och frågeställning  
 
Utifrån vår diskussion ovan om problemets bakgrund har vi kommit fram till att vårt 
syfte med den här uppsatsen är att undersöka om indirekt marknadsföring är ett bra 
eller dåligt marknadsföringsverktyg att använda sig av för företag. För att få en dju-
pare förståelse i hur den indirekta marknadsföringen med tips i bloggar förhåller sig 
har vi valt att jämföra den med den direkta marknadsföringen på Internet genom pop-
ups och banners.  
 
Vårt syfte med studien har lett oss fram till följande frågeställning: 
 
- Vilka för- och nackdelar finns det med att använda sig av indirekt marknadsföring i 
bloggar för företag?  
 
1.4 Begreppsförklaring 
 
Vi kommer här att presentera några begrepp för att läsaren ska få en förståelse för hur 
vi har valt att tolka dem. De här begreppen kommer genomgående användas i vår stu-
die, och vi anser därför att det är viktigt för läsaren att få en inblick i dem. 
 
Blogg - Blogg, också kallad webblogg, är en typ av dagbok på webben. En blogg be-
står av regelbundna uppdateringar som har datumangivelser, där bloggaren skriver om 
sina personliga tankar och synpunkter. Typiskt för bloggar är att läsarna kan kommen-
tera inläggen vilket gör att bloggaren får respons på det han eller hon skriver. (NE a, 
2011) 
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Direkt marknadsföring - Med direkt marknadsföring menar vi den reklam som sker 
genom Pop-ups och Banners på Internet. Pop-ups beskrivs enligt Svenska Dataterms-
gruppen som ett “fönster med begränsat antal funktioner som öppnas ovanpå eller 
under ett redan öppnat fönster och som vanligen ligger kvar tills det stängs manuellt” 
(Svenska Datatermsgruppen, 2007). Banner är enlig Nationalencyklopedin en “an-
nons på webbsida på Internet, vanligen rektangulär och placerad över, under eller vid 
sidan av en sidas huvudsakliga innehåll.” Vidare skriver de att “annonsen är ofta 
klickbar och leder till annonsörens webbsida”. (NE b, 2011) 
 
Facebook – är enligt nationalencyklopedin en ”webbplats för nätbaserad gemenskap 
och nätverksbyggande”(NE d, 2011). Facebook är uppbyggt på användares profiler 
vilka knyts samman, och det är där interaktionen sker. Idag har Facebook vuxit till att 
bli en av världens 10 största webbplatser räknat i antalet användare. (NE d, 2011) 
 
Indirekt marknadsföring - Med indirekt marknadsföring menar vi för det första den 
produktplacering som många företag använder sig av på bloggar för att visa upp sina 
varor. Företagen skickar produkter till bloggskrivarna för att de sedan ska visa upp 
dem i bloggen. Enligt marknadsföringslagen ska det tydligt framgå att det handlar om 
reklam och vem det är som gör reklam (Konsumentverket a, 2010). Det här betyder 
att om bloggaren får betalt av ett företag för att skriva om en produkt måste bloggaren 
nämna det (Konsumentverket, 2009). För det andra menar vi med indirekt marknads-
föring den reklam bloggen får av att visa upp och tipsa om produkter som bloggskri-
varen själv har köpt eller fått. De här produkterna fungerar som marknadsföring för 
bloggen i och med att bloggläsaren blir inspirerad av produkterna och förknippar dem 
med bloggen. Om till exempel en modebloggare visar upp dagens “outfit”, det vill 
säga de kläder bloggskrivaren har på sig en dag, kan bloggläsaren tycka att de skor 
som bloggaren har på sig är väldigt snygga och tycker då att bloggaren har en bra 
klädstil. Detta kan bidra till att läsaren går in på bloggen fler gånger för att inspireras 
vilket gör att skorna fungerar som marknadsföring för bloggen. 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa den här studien till att undersöka hur Facebookanvändare ser 
på vårt problem. Som vi nämnt i problembakgrunden är de flesta som har en Fa-
cebook i Sverige mellan åldrarna 13 till 38. Vi tror att de som använder sig av Fa-
cebook ofta är unga aktiva människor som även rör sig på andra sidor på Internet. På 
Bloggportalen (2011) kan vi se att de största bloggarna i Sverige riktar sig mot unga 
läsare. De här bloggarna skriver ofta om mode och visar regelbundet upp produkter i 
bloggarna. (Bloggportalen, 2011). Vi har valt att utnyttja den här kopplingen mellan 
unga svenskar på Facebook och de stora bloggarna som vänder sig mot unga, genom 
att avgränsa studien till Facebook.  
 
En annan avgränsning vi gör är hur vi använder oss av begreppen direkt och indirekt 
marknadsföring. När vi talar om direkt marknadsföring menar vi endast den reklam 
som sker genom pop-ups och banners på olika hemsidor på Internet. Med indirekt 
marknadsföring menar vi endast den marknadsföring som sker i bloggar genom den 
text som bloggaren skriver om produkter och tjänster.  
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2. Teorier 
 
I det här kapitlet avser vi att gå igenom de valda teorierna inom marknadsföring, 
konsumentbeteende och kommunikation för att få en ökad förståelse för vad teorierna 
innebär. De här teorierna är valda utifrån vårt syfte och ligger till grund för vår stu-
die, och ska hjälpa oss att analysera det insamlade materialet från vår undersökning. 
 
2.1 Översikt av teorier 
 
Vi har valt att inrikta oss på tre olika huvudkategorier av teorier. Det första kapitlet 
beskriver olika former av marknadsföring för att läsaren ska få en inblick i vad mark-
nadsföring är och vilka former inom ämnet som vi främst har valt att inrikta oss på. Vi 
har sedan valt att ha ett kapitel som involverar konsumentbeteende för att läsaren ska 
få en djupare förståelse för hur köpbeslutsprocessen fungerar, hur vi påverkas som 
konsumenter samt vad referensgrupper har för inverkan på oss. Efter det har vi valt att 
ta med att kapitel som handlar om kommunikation. Det för att ge läsaren en inblick i 
hur kommunikationsprocessen är uppbyggd, vad det finns för typer av kommunikat-
ion och vilka roller som kan intas i processen. 
 
2.2 Marknadsföring 
 
Kotler et al. (1999, s. 10) definierar marknadsföring som: ”en social- och ledarskaps-
process genom vilka individer och grupper erhåller det de behöver samt vill ha genom 
att skapa och utbyta produkter och värde med andra”. Marknadsföring har länge varit 
ett sätt för företag att locka nya kunder och för dem att synas för att öka sin lönsamhet 
(Kotler et al. 1999, s. 7-8). E. Jerome McCarthy utvecklade på 1960-talet teorin om 
fyra P, som fortfarande används och ses som den traditionella marknadsföringsmixen 
(Konopa & Gordon, 1969; Wilson et al. 2008, s. 20; Kotler et al. 1999, s. 109-110). 
Kotler et al. (1999, s. 109) beskriver teorin som: “En grupp av kontrollerbara mark-
nadsföringsverktyg - Produkt, pris, plats och påverkan - som företaget kan använda 
för att få den respons de vill på sin marknad”.  
 
Kopplingen som vi ser i den traditionella marknadsföringsmixen till vårt problem är 
“påverkan”, vilket ses som de aktiviteter som företag gör för att kommunicera ut in-
formation till konsumenterna (Kotler et al. 1999, s. 110). Internet är ett växande 
marknadsföringsverktyg som används för att påverka konsumenterna (Jobber & Fahy, 
2006, s. 11). På senare tid har också Internetmarknadsföringens kanaler utökat och 
finns även den i olika former, och det allra senaste är marknadsföring i olika sociala 
medier (MediaAnalys, 2011).  
 
The core marketing mix 
Utan att vi vet om det så utsätts vi dagligen för marknadsföring i alla dess former. På 
arbetet, i skolan, i hemmet, på gymmet – du möter marknadsföring var du än är. 
Marknadsföringen fyller din dator, TV och brevlåda. (Kotler et al., 1999, s. 7-8) 
Marknadsföring handlar om att tillfredsställa konsumenternas behov och begär (Kot-
ler et al., 1999, s. 15). Enligt Kotler et al. (2009, s. 9) så tror många att marknadsfö-
ring bara betyder sälj och reklam, men det är bara toppen av isberget. Sälj och reklam 
är två viktiga delar i marknadsföringen, men de är bara en del av en större marknads-
föringsmix. Att identifiera konsumenternas behov, utveckla och tillverka produkter 
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som ger intäkter, distribuera och marknadsföra dem effektivt är alla viktiga delar för 
att produkter eller tjänster ska vara lönsamma (Kotler et al., 1999, s. 9). 
 
Den mest grundläggande principen i marknadsföring bygger på konsumentens behov 
och de många andra komplexa begär som de kan ha. Behoven går under huvudgrup-
perna fysiska, sociala och individuella behov. När ett behov har uppkommit hos kon-
sumenterna och dessa är mättade så går de sedan över till vad de vill ha, ett begär, 
vilket styrs av kultur. Konsumenters behov är inte särskilt många, men det finns desto 
fler saker som de vill ha och strävar efter att äga. Konsumenterna vill ha allt fler saker 
och det går då över till att bli en efterfrågan på marknaden som står som grund för 
marknadsföringen. (Kotler et al., 1999, s. 10) 
 
Människor tillfredsställer sina behov och sina begär med produkter och tjänster, vilket 
är allt som finns på marknaden som går att konsumera. De här tjänsterna och produk-
terna skapar ett värde och en tillfredsställelse hos konsumenter. Värdet och graden av 
tillfredsställelse beror på hur väl produkten eller tjänsten lever upp till konsumentens 
förväntningar och de krav som de har. (Kotler et al., 1999, s. 11-12) 
 
Tjusningen med den här processen är att skapa en relation till sina kunder på den 
marknad som finns. En marknad definieras av Kotler et al. (1999, s. 14) som ” en 
sammansättning av aktuella och potentiella köpare av en produkt, tjänst eller service”. 
Allt handlar om byteshandel, affärer och relationer genom marknadsföring (Kotler et 
al., 1999, s. 12-14). Alla de olika delarna som har tagits upp skapar tillsammans en  
teori som kallas ”the core marketing mix”, och är grunden till marknadsföring enligt 
Kotlet et al. (1999, s. 7-9). 
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Under senare år med utvecklingen av Internet så har konsumenters behov förändrats 
och kunden har blivit huvudfokusen på marknaden. I och med att det inte längre finns 
ett företag som säljer den produkten du är ute efter, utan närmare 100, så måste före-
tagen anpassa sig mer och mer efter konsumenten och vad denne efterfrågar. Eftersom 
konsumenterna idag överröses med reklam, så måste företagen hitta nya intressanta 
vägar för att nå ut till sin målgrupp. Marknadsföringen har utvecklats mot en mer per-
sonlig och individuell inriktning då företagen stävar efter att individualisera reklamen 
för just dig. (Sharma & Sheth, 2004, s. 696) 
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2.2.1 Internetmarknadsföring 
 
Enligt Sharma och Sheth (2004, s. 696) skapar Internet en förändring i företags- och 
kundbeteende precis som den industriella revolutionen gjorde, och de jämför utveckl-
ingen av Internet med skapandet av bilen eller telefonen. Internet som en revolution 
förklaras av Hoffman och Novak (1996, s. 50) som en ändring av den traditionella 
synen på annonsering och kommunikationsmedier som utvecklas år för år. Internet 
som ett marknadsföringsverktyg har gjort det enklare och mer kostnadseffektivt för 
företag att nå ut till sina konsumenter. Effekten av den här förändringen i kommuni-
kationskedjan har gjort att företag ändrar hur de marknadsför sig mot sina konsumen-
ter och ändrat sättet de levererar information om sina produkter och tjänster (Sharma 
& Sheth, 2004, s. 696).  
 
Internetmarknadsföring består av många olika kanaler och metoder för att nå ut till 
konsumenterna, till exempel sökmotorsmarknadsföring, internetannonsering med 
banners, positionering, epostmarknadsföring, pop-ups med mera (MediaAnalys, 
2011). Internet har ändrat fokusen från ett leverantörsperspektiv till ett kundbaserat 
fokus, vilket innebär att företagen producerar efter konsumenternas efterfrågan och 
den här efterfrågan skapas genom att företagen syns utåt genom att marknadsföra sig 
på olika sätt (Sharma & Sheth, 2004, s. 697). Utvecklingen av Internet har gjort att 
företagen kan skapa en individualiserad marknadsföring som inriktar sig på enskilda 
kunder. Det innebär att företag idag kan samla information om konsumenternas Inter-
netbeteende, som till exempel information om vilka hemsidor de besöker eller vad de 
tidigare köpt på Internet. När företagen har information om sina konsumenter så blir 
det enklare och billigare samt så går det snabbare att kommunicera med sina konsu-
menter. Det blir enklare att skräddarsy information och erbjudanden till kunderna 
genom företagens hemsidor eller genom e-post, vilket resulterar i att företagen inte 
behöver spendera lika mycket pengar på att försöka behålla sina kunder som de var 
tvungna att göra innan. (Sharma & Sheth, 2004, s. 697) 
 
2.2.2 Web 2.0  
 
Begreppet Web 2.0 introducerades på marknaden av O’Reilly (2005) och blev snabbt 
ett välanvänt begrepp. Den växande populariteten av Web 2.0 med bloggar och andra 
sociala medier har gjort att konsumenterna har ändrat sitt beteende gällande Internet 
(Parise & Guinan, 2008, s. 1). O’Reilly (2005) menar att en webbsida ska uppnå tre 
kriterier för att kunna kallas Web 2.0:  
 
1. Användaren ska själv kunna vara med och bidra till webbsidans innehåll. 
2. Användaren ska kunna ha kontroll över sin egen information. 
3. Designen på webbsidan ska vara fyllig, interaktiv och användbar. 
 
Web 2.0 har beskrivits som ett socialt fenomen där konsumenterna är i kontroll (Pa-
rise & Guinan, 2008, s. 1). Web 2.0 har givit företagsvärlden nya utmaningar och nya 
möjligheter att få kontakt med sin marknad och lära känna sina kunder (Constantini-
des, 2008, s. 233). Det är viktigt för företaget att veta vad som efterfrågas av deras 
kunder och vad de har för åsikter om företagets organisation samtidigt som de kan 
skapa en relation på en personlig nivå till konsumenterna. Constantinides (2008, s. 



!

! E!

233) har delat upp Web 2.0 i fem huvudkategorier: bloggar, sociala nätverk, mötes-
platser, forum och så kallade aggregatorer. Web 2.0 är en utveckling av Internetmark-
nadsföringen och är det nya sättet att nå ut till sina konsumenter (Constantinides, 
2008, s. 237). I och med den här utvecklingen så har efterfrågan på Internetbaserade 
lösningar ökat hos företagen. Mycket som finns på Internet är utanför företagets kon-
troll, så som bloggar och andra nätverk där konsumenterna anonymt kan utvärdera 
produkter och liknande (Constantinides, 2008, s. 239). Jeremy Wright (2006, s. 2) 
skriver i sin bok om hur stark inverkan bloggar har och jämför det med en fluga, som 
kan utan att synas flyga runt och höra allt dina konsumenter, anställda, konkurrenter 
och media säger. Bloggar ökar möjligheten för företag att nå ut till oändligt många 
konsumenter, samtidigt som envägskommunikationen har utvecklats till en flervägs-
kommunikation där konsument och företag kan interagera med varandra (Wright, 
2006, s. 3). Det kraftfullaste med bloggar är inte teknologin bakom dem utan kommu-
nikationen som uppstår mellan människor, det skapas en samhörighet och relationer 
(Wright, 2006, s. 3).  
 
2.2.3 Relationsmarknadsföring 
 
Företag måste idag sträva efter att bygga starka relationer och en lojalitet till sina 
kunder (Kotler et al., 1999, s. 482). Innan har företagen tagit sina kunder förgivet och 
konsumenter har inte haft några alternativ på marknaden, men det här har förändrats 
idag då de har tillkommit fler företag och det har blivit en konkurrens på marknaden. 
Att tappa 100 konsumenter och försöka attrahera nya, kostar mer än att behålla sina 
100 konsumenter och skapa en relation och en lojalitet (Kotler et al., 1999, s. 482). 
 
Relationsmarknadsföring började användas i Sverige under 1990-talet och har sedan 
dess blivit ett användbart sätt att lära känna sina kunder (Blomquist et al., 2004, s. 
13). Med mediebruset som finns idag, blir det allt viktigare att skapa relationer till 
sina konsumenter och bearbeta sina redan befintliga kunder (Lundgren et al., 2008, s. 
21).  Kotler et al. (2009, s. 483) definierar relationsmarknadsföring som ”processen av 
att skapa, bevara och förstärka värdebyggande relationer med konsumenter och andra 
aktörer på marknaden”. Relationsmarknadsföring handlar alltså om att etablera nya 
konsumenter samtidigt som företag måste utveckla de relationer som de redan har och 
avveckla relationer som inte är lönsamma (Blomquist et al., 2004, s. 27).   
 
Det handlar om att skapa en relation med sina konsumenter för att utveckla en kund-
lojalitet, och i det här sammanhanget brukar ”80/20-regeln” användas (Sharma & 
Sheth, 2004, s. 697). Regeln beskriver att det ofta är en minoritet, vilket är 20 %, som 
står för den största omsättningen i ett företag, närmare bestämt 80 % av lönsamheten 
(Lundgren et al., 2008, s. 27). För att inte tappa den här lönsamma minoriteten bör 
företag följa upp sina lojala kunder så att de inte riskerar att bearbeta fel kunder som 
inte har någon utvecklingspotential (Lundgren et al., 2008, s. 21). 
 
Carlsson (2009, s. 45) menar att det är viktigt för företag att rikta in sig på att bygga 
relationer, uppmana till dialog och skapa ett förtroende genom sina kommunikations-
kanaler i sociala medier. Det är ett sätt för företagen att skapa ett förtroende och en 
individuell relation till sina kunder (Fill, 2006, s. 4-5). Blackwell et al. (2006, s. 8) 
skriver att det är viktigt att skapa en relation mellan företag och kund som är byggd på 
ömsesidig samverkan och tillit, då det kommer göra att kunden stannar kvar i företa-
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get längre. Kunder som är lojala är viktigt för företaget då de skapar lönsamhet men 
även en bättre konkurrensposition på marknaden och konkurrenterna måste arbeta 
hårdare för att locka till sig konsumenter (Fill, 2006, s. 4-5). 
 
2.3 Konsumentbeteende   
   
Från den dagen vi lär oss att gå, är vi dagligen på något vis involverade i konsument-
beteende. Det kan vara när vi äter vår frukost hemma, beställer kläder på Internet eller 
köper en kaffe på ett café. Vi är konsumenter som konsumerar olika produkter och 
tjänster dagligen, och ständigt står inför beslut vad det gäller vår konsumtion. Det kan 
handla om vilket varumärke vi ska välja, var och hur vi ska handla och hur vi ska an-
vända produkten. Konsumentbeteende är helt enkelt den aktivitet där människor in-
förskaffar, konsumerar och gör sig av med produkter och tjänster. (Blackwell et al., 
2006, s. 3-4) 
 
2.3.1 Köpbeslutsprocessen 
 
Det typiska för konsumenter när de ska köpa något är att gå igenom en kedja av steg 
som oftast följer en bestämd ordning. Först upptäcker kunden att ett behov eller ett 
problem finns. För att lösa problemet söker kunden information om olika lösningar 
som han sedan utvärderar, för att till slut köpa produkten eller tjänsten som ska lösa 
problemet. Efter köpet utvärderar kunden om han tog rätt beslut vid köpet. (Jobber & 
Fahy, 2006, s. 60) Köpbeslutsprocessen är en modell som först utvecklades av Engel, 
Kollat och Blackwell, men vi väljer att återge den som Jobber och Fahy tolkar den 
(Blackwell et al., 2006, s. 70). Vi ska nu gå in djupare på vad som händer i de olika 
stegen. Vi väljer att titta på kunders köpbeslutsprocess vid konsumtion av produkter 
eftersom det är det som är intressant för oss. Det vill säga att vi bortser att förklara 
organisationers köpbeslutsprocess samt så nämner vi inte tjänster som ett alternativ, 
men processen ser likadan ut vid köp av tjänster.   
 
Det första steget heter på engelska “need recognition/problem awareness” som vi 
översätter till behovsuppkomst. Det är här kunden först blir medveten av att det finns 
ett behov som kan vara rent rutinmässigt och funktionellt som till exempel mat, eller 
oförutsägbart som att man måste köpa ett nytt kylskåp för att det gamla har gått sön-
der. Ett behov kan också uppstå av rent psykologiska och känslomässiga anledningar. 
(Jobber & Fahy, 2006, s. 60) Här drar vi exemplet till hur bloggar kan inspirera läsar-
na att köpa saker för att känna sig modern och ”inne”. Det är sällan saker som läsaren 
rent funktionellt egentligen behöver (Jobber & Fahy, 2006, s. 60). 
 
Det är inte säkert att personen går vidare i be-
slutsprocessen även fast det har uppkommit ett 
behov. Det beror på hur stort behov kunden upp-
lever att det finns samt hur stor skillnaden är mel-
lan den nuvarande och den önskade situationen. 
Om konsumenten upplever att behovet är till-
räckligt starkt går han över till “information se-
arch” eller som vi översätter det till, informat-
ionssökning. Kunden kan göra en inre eller yttre 
sökning för att komma fram till alternativa lös-
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ningar på sitt problem. Personen börjar alltid med en inre sökning som innebär att han 
tittar till sina egna erfarenheter och tar information från sitt minne och omdöme. Om 
inte den inre sökningen räcker till för att komma fram till potentiella lösningar på be-
hovet så påbörjas en yttre sökning av kunden. Den sökningen innebär en insamling av 
information från personliga kontakter som vänner, familj och kolleger samt icke per-
sonlika källor som reklam och säljare. Idag sker mycket av informationssökningen på 
Internet genom olika konsument- och expertrecensionswebbsidor samt olika sidor där 
du kan jämföra produkter och tjänster. (Jobber & Fahy, 2006, s. 60-62)   
 
Under informationssökningen har kunden kommit fram till ett flertal alternativ som 
han/hon sen ska väga fördelar och nackdelar mellan i det så kallade “evaluation of 
alternatives” eller som vi översätter det till utvärdering av alternativ. Här börjar 
kunden med att först välja ut de alternativ som han överväger att välja mellan. I det 
här första beslutet, och även i det slutgiltiga beslutet, påverkas kunden av så kallade 
beslutskriterier som inverkar på vilken eller vilka produkter kunden väljer. (Jobber & 
Fahy, 2006, s. 62) Det finns fyra olika beslutskriterier och den första är tekniska krite-
rier. Den har att göra med produktens utförande och viktiga faktorer är hållbarhet, 
tillförlitlighet, komfort och bekvämlighet. Den andra är ekonomiska kriterier och tar 
upp kostnadsaspekten av ett köp och hit räknas priset, löpande kostnader som kan 
uppstå av köpet samt hur mycket köparen kan få tillbaka om han väljer att sälja pro-
dukten om ett tag. Det här kriteriet tar också upp livstidskostnaden av köpet och att ett 
köp idag kan leda till mindre kostnader i framtiden. Nästa steg är de sociala kriterier 
som handlar om hur köpet påverkar kundens upplevda relation med andra människor. 
Det handlar om det inflytande sociala normer har på personen, som till exempel den 
status produkten kan ge, modetrender och den sociala tillhörighet personen eftersträ-
var. Det sista kriteriet är personliga kriterier och handlar om hur kunden mentalt rela-
terar till produkterna. Det har bland annat att göra med känslomässiga och moraliska 
aspekter av produkterna. (Jobber & Fahy, 2006, s. 64) När kunden har utvärderat al-
ternativen väljer han/hon att köpa något av alternativen i nästa steg som kallas “pur-
chase” eller köpbeslutet. 
 
När köpet är fullbordat börjar det så kallade “post-purchase evaluation of the decis-
ion” eller som vi kallar det efterköpsbeteende. Nu börjar kunden fundera på om han 
tog rätt beslut som köpte en viss produkt och han kan uppleva så kallad kognitiv dis-
sonans som är en oroskänsla. Den här oroskänslan ökar ofta om beslutet var svårt 
(kunden kanske hade flera bra alternativ att välja mellan), om produkten var dyr, om 
köpet inte går att ångra och när köparen är benägen att uppleva ångest. Det är av 
denna anledning viktigt att företag även ägnar sig åt att ta hand om de kunder de re-
dan har. Förtagen ska rikta in sig på aktiviteter som gör att kunden känner sig nöjd 
med sitt beslut och inte överväger en annan leverantör vid nästa köp. (Jobber & Fahy, 
2006, s. 63-64)   
 
2.3.2 Konsumentpåverkan  
 
Som vi nämner ovan går konsumenter igenom den så kallade köpbeslutsprocessen när 
de ska köpa något och vid utvärderingen av olika produkter påverkas kunden av be-
slutskriterier. Alla köp behöver inte följa samma köpbeslutsprocess eller involvera 
samma beslutskriterier. Det är framförallt tre saker som påverkar hur ett köp utvecklas 
och de är: köpsituationen, personligt inflytande och socialt inflytande. (Jobber & 
Fahy, 2006, s. 65) Vi väljer att inte gå djupare in på köpsituationen eftersom det inte 
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är relevant för oss, utan vi väljer att fokusera på delar ur de två sist nämnda, alltså 
personligt och socialt inflytande. 
 
Personligt inflytande på konsumenters beteende har sex aspekter vilka är: informat-
ionsbehandling, motivation, föreställningar och attityder, personlighet, livsstil och 
livscykel. Med informationsbehandling menas den process som konsumenters kun-
skap går igenom från att de mottar, tolkar och förvarar informationen i minnet till att 
de senare hämtar kunskapen när de behöver den. Det som är intressant för oss här är 
den del i informationsbehandling som kallas selektiv uppmärksamhet. Det är en pro-
cess där vi sållar bland den kunskap som finns runt om oss och bara tar till oss den 
kunskap som är meningsfull och som stämmer överrens med vår erfarenhet och över-
tygelse. Företag är medvetna om att konsumenter sållar bland informationen på det 
här sättet och försöker därför göra marknadsföring som står ut från andras marknads-
föring och fångar kundernas uppmärksamhet. Ett sätt att få kundernas intresse är att 
placera sig där kunderna ser dem. Saker som är placerade mitt framför oss har större 
chans att bli observerade än saker som är i utkanten av vårt synfält. (Jobber & Fahy, 
2006, s. 65-66) Vi drar kopplingen till den indirekta marknadsföringen på bloggar. 
Företags produkter nämns i texterna som bloggarna skriver och kommer därmed i 
direkt synfält för läsarna.  
 
En annan del av personligt inflytande som är intressant är personlighet. Företag vill 
ofta skapa varumärkespersonligheter vilket innebär att karakterisera varumärket så att 
kunderna uppfattar det på ett visst sätt. Ett exempel på hur företag vill skapa en varu-
märkespersonlighet som är cool och sexig är när de placerar sina produkter i James 
Bond filmer. Eftersom Bond förknippas med de här karaktärsdragen hoppas företagen 
genom att synas i samma sammanhang skapa associationer hos kunderna som cool 
och sexig. (Jobber & Fahy, 2006, s. 68) Vi drar även här koppling till bloggar och hur 
företag genom att placera sina produkter på bloggar kanske önskar skapa en varumär-
kespersonlighet som bloggaren utsänder. 
 
Den andra delen som vi ska titta lite närmare på som påverkar konsumenters beteende 
är socialt inflytande. Den är uppdelad i tre delar som är: kultur, social klass och refe-
rensgrupper. (Jobber & Fahy, 2006, s. 69-70) Vi väljer att bara gå djupare in på refe-
rensgrupper och eftersom den är en så pass viktig kategori när det kommer till påver-
kan på kunder och deras köpbeteende så väljer vi att ta upp den teorin i en egen del.  
 
Dijksterhuis et al. (2005, s. 193) skriver om hur konsumenter påverkas utan att de är 
medvetna om det. De beskriver hur konsumenter gör många beslut omedvetet som har 
påverkats av den omgivning de befinner sig i. Dijksterhuis et al. (2005, s. 200) moti-
verar sin diskussion med ett scenario som handlar om att när vi går in i en matvarubu-
tik och ska handla så väljer vi våra produkter av någon anledning. De menar att våra 
beslut påverkas av andra människor och faktorer, som att vi köper ett stort paket glass 
istället för ett litet för att en annan kund tog det stora paketet. Det kan också vara så 
att vi handlar mer varor än vad vi tänkt eftersom vi var hungrig när vi gick in i buti-
ken. (Dijksterhuis et al., 2005, s. 200) Det här är kopplingar som vi drar till hur kon-
sumenter kan bli påverkade av både den indirekta och den direkta marknadsföringen 
på bloggar och på Internet utan att de tänker på det. En bloggare kan skriva om en 
produkt och när läsaren ska införskaffa sig nya saker så kan hans eller hennes beslut 
omedvetet påverkas av det bloggaren har skrivit. Det samma kan gälla då konsumen-
ten har sett något på en pop-up eller banner men inte medvetet har lagt det på minnet, 
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men det påverkar ändå beslutet då han eller hon har sett produkten förut. 
 
2.3.3 Referensgrupper 
   
Enligt Bearden och Etzel (1982, s. 184) är en referensgrupp ”en människa eller en 
grupp av människor som har betydande påverkan på en persons beteende”. Blackwell 
et al. (2006) skriver hur människor och konsumenter ständigt påverkas av andra indi-
vider och grupper. Köpbeslutsprocessen influeras av konsumentens strävan att passa 
in, tillhöra vissa grupper och tillfredsställa andra människor. De människor som kon-
sumenterna kan identifiera sig med och strävar efter att likna har en särskilt stor på-
verkan på dem. De här personerna kan öka trovärdigheten hos produkter och stimu-
lera testandet och köpet av nya produkter. Påverkan från andra människor är idag 
mycket större och bredare än förr. Förr var det bara de människor som individer hade 
daglig kontakt med och lärde ”känna” genom media som påverkade medan det idag är 
ett mycket bredare spann av referensgrupper på grund av teknikens utveckling. Inter-
net bidrar till att vi får vänner som vi bara har kontakt med via webben, men som 
ändå har stor påvekan på oss. (Blackwell et al., 2006, s. 522) De här ”vännerna” kan 
vara bloggskrivarna som läsaren känner en relation till och ofta vill vara som. Vi an-
ser att bloggarna idag är en viktig referensgrupp hos de som läser bloggarna, både för 
att de kan identifiera sig med bloggaren och för att de strävar efter att likna bloggaren. 
 
Det finns två typer av referenser som påverkar våra val. Den första heter normativ 
referens och är de grundläggande normer och värderingar som vi får från familjen, 
lärare och andra jämlika. Den andra heter komparativ referens och här kan individen 
inte direkt associera eller samspela med referensen. Hit hör referenser som idrotts-
stjärnor, skådespelare, modeller och andra personer som individer ser upp till och 
beundrar. (Tarnanidis, 2010, s. 280) Det finns även tre huvudsakliga typer av influen-
ser som påverkar individers beslut, beteende, köp och livsstil. Normativt inflytande 
förekommer när individer ändrar sitt beteende och sina värderingar för att passa en 
viss grupps förväntningar. Individens beteende ändras efter gruppens påverkan, vilket 
gör att till exempel val av klädmärke speglar gruppens normer. Den andra heter 
värde-kraftigt inflytande, “value-expressive influence” och förekommer när en indi-
vids psykologiska behov att associeras med en grupp ändrar hans eller hennes normer, 
värderingar, attityder eller beteende för att passa gruppens. Individen kanske egentlig-
en inte har någon möjlighet att tillhöra den grupp som han önskar göra, men tar ändå 
till sig gruppens värderingar för att det i andras ögon ska se ut som han tillhöra grup-
pen. Den sista, informativt inflytande, förekommer när människor har svårt att skapa 
sig en uppfattning om produkter och varumärken baserat bara på sina egna observat-
ioner och förbindelser. Här samlar konsumenten information från andra individer för 
att få en bredare och större uppfattning om ämnet. (Blackwell et al., 2006, s. 524-525) 
 
2.4 Kommunikation 
 
Kommunikation är en aktivitet som för samman människor och skapar relationer i 
politiska, sociala och ekonomiska områden (Duncan & Moriarty, 1998, s. 2). Claude 
Shannon och Warren Weaver utvecklade på 1940-talet ”A mathematical theory of 
communication” som är allmänt känt som en av de viktigaste modellerna inom kom-
munikation och är en grund till den nuvarande forskningen inom kommunikation 
(Shannon, 2001, s. 3; Fiske, 1990/1998, s. 17). Teorin bygger på olika steg som ingår 
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i kommunikationsprocessen, från det att meddelandet skapas av sändaren till att med-
delandet når fram till mottagaren (Jobber & Fahy, 2006, s. 227; Fiske, 1990/1998, s. 
17-18; Shannon, 2001, s. 3). 
 
Kommunikationsprocessen består av många steg och innebär att det lätt kan uppstå 
olika störningar på vägen. Informationskällan, om vi kopplar till vårt ämne, blir då 
företagen. De väljer vilken information de vill ska nå ut till sina konsumenter, och 
väljer sedan vilka marknadsföringskanaler de ska använda. I den här fasen gäller det 
att noggrant se över kanalerna som finns för att akta sig så att meddelandet inte för-
störs av bruset som finns idag. Bruset ser vi som all marknadsföring som konsumen-
terna utsätts för dagligen från till exempel TV, radio och Internet. Då avkodningen 
sker tolkar konsumenterna meddelandet på sitt individuella sätt genom sina egna tolk-
ningar och värderingar. (Fiske, 1990, s. 19; Jobber & Fahy, 2006, s. 227; Shannon, 
2001, s. 3) 
 
2.4.1 Kommunikationstyper 
 
Vi kommer här att gå igenom tre olika kommunikationstyper som information kan gå 
igenom när den ska nå ut till konsumenter.  
 
Enstegskommunikation 
I traditionell massmarknadsföring går informationen från företaget till konsumenterna 
i en enstegskommunikation (Fill, 2006, s. 52). Kotler et al. (1999, s. 380) beskriver 
massmarknadsföring som en opersonlig kommunikation där företag marknadsför 
samma produkt på samma sätt till alla konsumenter. Enstegskommunikation kan ses 
som en marknadsföringskampanj i TV, Internet eller radio, då konsumenterna inte kan 
kontrollera kommunikationen. Fill (2006, s. 52) menar att den här marknadsföringen 
inte når ut till populationen eftersom det bildas ett brus i kommunikationsprocessen. 

Eftersom enstegskommunikationen inte leder till en personlig kommunikation, så har 
det utvecklats en tvåstegskommunikation som vi kommer gå igenom nu.  
 
Tvåstegskommunikation 
Den här kommunikationsteorin innebär att informationen går från sändare till opin-
ionsledare, som sedan når ut till målgruppen genom sitt personliga nätverk 
(Blackwell, 2006, s. 539). Blackwell (2006, s. 539) menar även att kommunikationen 
från sändaren når ut till målgruppen på en gång och att opinionsledare fungerar som 
en förstärkare av meddelandet i den utsträckningen att de influerar konsumenterna i 
en större utsträckning än företaget gör. 
 
Flerstegskommunikation 
Den här modellen fungerar på samma sätt som tvåstegskommunikationen. Skillnaden 
är att flerstegskommunikationen gör att mer information flödar mellan konsumenter-
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na, vilket även kallas word-of-mouth (Blackwell et al., 2006, s. 539). Kotler et al. 
(1999, s. 768) kallar denna sorts kommunikation för personlig kommunikation vilket 
innebär att det ses som en kommunikation mellan två eller fler individer som företag 
inte kan kontrollera. Flerstegskommunikation är en kommunikation på en personlig 
nivå som idag ses som väldigt viktig då det är ett effektivt sätt att nå ut till många 
konsumenter på en och samma gång genom stora nätverk. En bloggare har många 
läsare vilket betyder att de kan kommunicera ut till många och starta ytterligare ett 
steg i kommunikationssteget. (Blackwell, 2006, s. 539) 
 
2.4.2 Kommunikationsroller 
 
I kommunikationsprocessen ingår det två deltagare som är sändare och mottagare, 
som är nämnt ovan. För att förstå vilken inverkan personer har i kommunikationer så 
ska vi nu diskutera några viktiga roller som uppkommer i den här processen. 
 
Opinionsledare 
Kotler et al. (1999, s. 262) beskriver en opinionsledare som personer inom en mål-
grupp som på grund av deras färdigheter, kunskap, personlighet eller andra karaktärs-
drag kan influera andra. Opinionsledare har ett stort personligt nätverk som kan nå ut 
till många individer vilket gör dem viktiga i en marknadsföringsprocess (Richins & 
Root-Shaffer, 1988, s. 32; Corey, 1971, s. 48; Shoham & Ruvio, 2008, s. 280). De når 
inte bara ut till målgruppen utan har även chansen att påverka och influera (Fill, 2006, 
s. 36). En individ kan klassificeras som en opinionsledare i ett ämne och samtidigt 
vara en opinionsanhängare i ett annat ämne, vilket bygger på vilka kunskaper du har 
som är nämnt ovan. (Blackwell et al., 2006, s. 536) 
 
Opinionsskapare 
Opinionsskapare har samma makt som en opinionsledare när det gäller att influera 
människor (Fill, 2006, s. 36). De har sin makt på grund av sin position genom till ex-
empel auktoritet eller utbildning, istället för att få sin makt genom att de har blivit 
vald av andra människor som opinionsledare har (Fill, 2006, s. 37).  
 
Opinionsanhängare 
Opinionsanhängare är majoriteten av populationen som samlar sin information från 
opinionsledare, opinionsskapare och även direkt från masskommunikationen, envägs-
kommunikationen. Det visar på att alla konsumenter är opinionsanhängare i den ut-
sträckningen att de samlar information från andra och annat. (Fill, 2006, s. 37) 
 
2.5 Insamling av litteratur samt val av teorier 
 
Vid insamling av litteratur har vi använt oss av Internet, bibliotek samt olika databa-
ser. Genom sökfunktioner på Umeå Universitets bibliotek har vi hittat relevanta böck-
er samt vetenskapliga artiklar som stämmer överens med vårt syfte. De sökorden vi 
använde oss av är bland annat “relationship marketing”, “Internet marketing”, “blog 
marketing”, “communication”, “marketing mix”, “consumer behaviour”, “word of 
mouth” och “opinionleaders”. De här sökorden gav oss möjligheten att hitta relevanta 
artiklar att använda samtidigt som vi kunde kolla upp vad författarna av dessa artiklar 
hade använt sig av för källor för att gå vidare och hitta fler relevanta artiklar att an-
vända oss av. De databaser vi främst har använt oss av för att hitta relevanta veten-
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skapliga artiklar är “EBSCO” och “ScienceDirect”. Vi har även använt oss av scho-
lar.google.com för att hitta artiklar som inte finns i de ovan nämnda databaserna.  
 
Valet av teorier i vår studie baserar vi på vårt syfte som är vilka för- och nackdelar det 
finns med att använda sig av den indirekta marknadsföringen för företag. Eftersom vi 
har valt att jämföra den indirekta med den direkta marknadsföringen så började vi 
först med att leta efter relevanta teorier i olika böcker som till exempel Kotler et al.:s 
“Principals of marketing”, Blackwell et al.:s “Consumer behaviour” och Jobber and 
Fahys “Foundation of marketing” för att sedan söka efter relevanta vetenskapliga ar-
tiklar och studier. Vi har försökt att få så aktuella artiklar och studier som möjligt, för 
att få en uppdaterad syn på de olika teorierna och hur dessa har används i de olika 
artiklarna. Eftersom vårt ämne är aktuellt idag så är det bra för oss att använda källor 
som är i nutid och som ger oss en modernare inblick i ämnet.  
 
2.6 Kritik av teorier 
 
Några av de artiklarna vi har valt att använda är relativt nya vilket betyder att de inte 
har blivit granskade på samma sätt som de äldre artiklarna, och då heller inte citerats 
lika många gånger vilket kan minska trovärdigheten hos de här artiklarna. Vi har ändå 
valt att ta den här risken eftersom vårt problem är så pass nytt och det därför bara 
finns ny forskning på ämnet. Vi har ändå valt att blanda de nyare artiklarna med äldre 
forskning för att få en bredare bas att stå på.   
 
Vi har i sökandet efter teorier hela tiden strävat efter att använda oss av förstahands-
källor. När vi sökte i litteratur och i databaser och stötte på relevant kunskap som inte 
ursprungligen kom från den källan vi hade hittat försökte vi leta oss bakåt för att 
komma åt den eller dem som i första hand stod för den kunskapen. Det här var dock 
inte möjligt vid alla fall då vi inte kunde få tag på ursprungskällan.     
   
 
  



!

! "'!

3. Metod  
 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för vilka utgångspunkter vi valt samt hur vi 
gick tillväga när vi utformade, genomförde, distribuerade och bearbetade vårt empi-
riska material. Vi kommer även ge en redogörelse för vilket urval vi har gjort, vilket 
bortfall vi fick samt kritik mot enkäten. 
 
3.1 Utgångspunkter 
 
En viktig aspekt som påverkar utformningen av vår studie är vår bakgrund som eko-
nomistudenter och framförallt ämnesinriktningen marknadsföring som vi valt. Vår 
förförståelse för ämnet marknadsföring har skapats utifrån de kurser vi har läst på A- 
respektive C-nivå i företagsekonomi. Då vi har lagt märke till den växande marknads-
föring som idag förekommer på bloggar vill vi se om det är ett bra verktyg för företa-
gen att använda sig av och därför titta på vad det finns för för- och nackdelar med den 
här marknadsföringsformen för företag. Vi har valt att se på problemet och analysera 
det ur ett marknadsföringsperspektiv för att se hur konsumenterna anser att de påver-
kas av de olika marknadsföringsformerna, indirekt och direkt, samt samtidigt se om 
indirekt marknadsföring är en bra marknadsföringskanal för företag. Vårt val att se på 
problemet ur det här perspektivet påverkar och styr alla val vi gör under arbetets gång, 
från vilka teorier vi har valt till hur vår undersökning utformas och genomförs. De 
teorier vi valt att använda är hämtade från marknadsföringsfältet och ligger till grund 
för studien. De analyser och slutsatser vi gör är kopplade till de teorier vi valt inom 
marknadsföring, konsumentbeteende och kommunikation på grund av att vi vill lämna 
våra egna erfarenheter, åsikter och värderingar åt sidan och därmed inte påverka det 
resultat vi får fram. 
 
Vi kan belysa vårt problem ur tre olika gruppers perspektiv; konsumenternas, företa-
gens eller bloggarnas. Då vi är intresserade av att ta reda på vilka för- och nackdelar 
det finns med att använda sig av indirekt marknadsföring för företag blir vårt huvud-
perspektiv företaget. Vi kommer att undersöka problemet med hjälp av konsumenter-
na genom att vi jämför deras åsikter till den indirekta och direkta marknadsföringen, 
för att kunna avgöra vilka för- och nackdelar det finns för företaget. 
 
3.2 Undersökningsstrategi 
 
Som Lundahl (1982, s. 46) skriver har syfte och problemformulering en avgörande 
roll i valet av undersökningsmetod. Då syftet med vår studie är att ta reda på vilka för- 
och nackdelar det finns med att använda sig av indirekt marknadsföring för företag 
med hjälp av en jämförelse mellan konsumenternas åsikter och hur de anser att de 
påverkas av den indirekta och den direkta marknadsföringen har vi valt att undersöka 
ett representativt urval ur populationen, Internetanvändare. Vi har valt den här under-
sökningsstrategin eftersom vi vill undersöka hur en stor grupp av människor förhåller 
sig till vårt syfte och problem för att vi sedan ska kunna besvara vår frågeställning. 
Tillsammans med vårt syfte och konsumentperspektivet som vi valt för att angripa 
problemet har vi valt att göra en survey undersökning. Det kan också kallas tvär-
snittsdesign när studien ämnar undersöka hur det ser ut i en population vid en viss 
tidpunkt (Svenning, 2003, s. 81). Vi valde den här undersökningsstrategin eftersom vi 
vill förklara och beskriva ett beteende hos en stor grupp konsumenter (Svenning, 
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2003, s. 80-81). Som Svenning (2003, s. 80-81) skriver ska urvalet vid en survey-
undersökning representera hela populationen vilket vi eftersträvar att göra. För att 
samla in vår empiri så har vi valt att göra en datorenkät för att nå ut till vår populat-
ion, Internetanvändare. Det valet gjorde vi på grund av att vi såg chansen att direkt nå 
ut till Internetanvändare och inte riskera att få ett stort bortfall med icke användare. 
Datorenkät kräver ingen inmatning utan svaren hamnar automatiskt i ett Excel doku-
ment som kan kopieras in och sedan analyseras i PASW statistic 18 (SPSS). (Ejlerts-
son, 2005, s. 10) PASW statistic 18 (SPSS) är det program vi sedan kommer använda 
oss av för att sammanställa samt analysera det insamlade materialet. 
 
Ejvegård (1996, s. 51) hävdar att den kvantitativa undersökningsmetoden lämpar sig 
för att utreda konsumenters attityder, åsikter och preferenser. Vi avser att analysera 
vår survey kvantitativt då vi vill ge en beskrivning hur konsumenterna anser att de 
påverkas av de två olika marknadsföringsformerna. Med hjälp av de frågor vi formu-
lerat i vår enkät så kan vi, med den hårddata vi får in, se samband mellan hur konsu-
menterna anser att de påverkas av den direkta och den indirekta marknadsföringen. 
(Svenning, 2003, s. 75) Vi är inte intresserade av den enskilda individens åsikter utan 
vi vill se hur ett större antal individer förhåller sig till vårt problem. 
 
3.3 Population samt urval 
 
Vi har som sagt valt att undersöka vilka för- och nackdelar det finns med att använda 
sig av indirekt marknadsföring för företag med hjälp av en jämförelse med konsumen-
ternas åsikter när det gäller den indirekta och direkta marknadsföringen. Vi vill ha en 
population av aktiva människor på Internet som utsätts för den här typen av mark-
nadsföring. Vi valde därför Facebookanvändare som vår målpopulation. Vi valde att 
rikta in oss på den här gruppen eftersom det är många unga som rör sig på Facebook 
samt att många produktvisande bloggar riktar sig till just unga människor (Broman, 
2010; Bloggportalen, 2011).  
 
När vi hade bestämt oss för att låta Facebookanvändare vara vår målpopulation ville 
vi på ett smidigt och inte tidskrävande vis nå ut till så många som möjligt i vår popu-
lation. Det här gjorde vi genom att bjuda in våra vänner på Facebook till att svara på 
enkäten. Sedan lät vi även våra vänner bjuda in sina vänner och så vidare. Det här kan 
liknas vid ett så kallat snöbollsurval där forskaren använder respondenter för att få tag 
på ytterligare respondenter (Bryman & Bell, 2003/2005, s. 126). 
 
Om vi ser på användandet av Facebook i mars 2010 i Sverige så var det nästan 3,3 
miljoner, vilket betyder att 35,2 % av den Svenska befolkningen var registrerade på 
Facebook. Av de som var registrerade mars 2010 var det en spridning över åldrarna, 
men de största grupperna var 13 till 25 år som låg på 42,7 % och 26 till 38 år på 29,9 
%. Könsfördelningen på Facebookanvändarna var 53,9 % kvinnor och 46,1 % män. 
(Broman, 2010) Facebook gav oss alltså möjligheten att nå ut till både kvinnor och 
män i varierande åldrar. Som vi senare kommer se i empirin kan vår könsfördelning i 
undersökningen likställas med statistiken ovan då det var fler kvinnor än män som 
svarade på enkäten. I empirin kommer vi även se att åldersfördelningen liknar den i 
statistiken för Facebookanvändare eftersom de flesta respondenterna är i åldersgrup-
pen 15 till 34 år. Den här fördelningen visar på att vårt urval är representativt för vår 
studie. 
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3.4 Enkätkonstruktion samt distribution 
 
Målet med utformandet av enkäten var att den skulle vara lätt att förstå och besvara 
samt att frågorna skulle vara uppbyggda på ett sådant sätt att det var lätt att bearbeta, 
analysera och dra slutsatser utifrån det insamlade datamaterialet. När vi började ut-
forma enkäten utifrån de här målen gjorde vi en inledande text där vi informerade 
svarspersonerna om studiens inriktning och ämne samt att uppgifterna enbart skulle 
användas till den här studien och att det skulle behandlas anonymt. Vi valde att inte 
skriva ut vår problemformulering eftersom vi inte ville påverka svarspersonernas egna 
tankar, attityder och värderingar inom ämnet. 
 
Utifrån våra teorier inom marknadsföring, konsumentbeteende och kommunikation 
utformade vi relevanta frågor som vi kunde koppla till vår problemformulering och 
frågeställning. För att få reda på hur konsumenterna ställde sig till den direkta och den 
indirekta marknadsföringen valde vi att göra likadana frågor för båda formerna, sam-
tidigt som vi fokuserade på att få ut lite mer om den indirekta marknadsföringen. Det 
här gjorde vi för att det skulle bli enkelt att jämföra de två olika marknadsföringsfor-
merna utifrån de svaren vi samlade in. För att undvika eventuella missförstånd och 
skilda tolkningar valde vi att formulera frågorna utan svåra ord eller teoretiska be-
grepp så att det skulle bli enklare för svarspersonerna att förstå dem. När vi utformade 
frågorna valde vi att ge respondenten fasta svarsalternativ och rangordningar eftersom 
det går snabbt och smidigt för respondenten att svara på och ta ställning till. Valet av 
slutna frågor baserade vi delvis på valet vi gjorde av kvantitativ undersökningsmetod, 
och delvis för att resultatet och slutsatserna skulle bli enklare att behandla och analy-
sera. 
 
För att undvika att enkäten skulle bli för tidskrävande och omständlig så valde vi att ta 
med få frågor som vi kan få ut mycket information ifrån. Innan vi distribuerade enkä-
ten valde vi att testa den på en pilotgrupp för att se om det eventuellt fanns några 
oklarheter eller fel som behövde redigeras (Bryman & Bell, 2003/2005, s. 191). Pilot-
gruppen hittade några småfel, men tyckte den var lättförståelig, välkonstruerad och 
inte så tidskrävande, vilket vi strävade efter att uppnå innan vi började med konstrukt-
ionen av enkäten. 
 
Till en början hade vi tänkt dela ut vår surveyundersökning i Umeå centrum och rikta 
oss mot män och kvinnor i blandade åldrar. Vår population hade då blivit Umeås be-
folkning och urvalet hade blivit ett bekvämlighetsurval, vilket menas med att alla i 
Umeå inte hade samma chans att svara på enkäten (Bryman & Bell, 2003/2005, s. 
124-126). Vi hade satt upp ett mål att vi skulle få in cirka 200 svar. Vi började efter 
ett tag se begränsningarna med den här metoden, eftersom vi misstänkte att vi inte 
skulle få in så många enkäter som vi strävade efter samt att risken fanns att respon-
denterna inte var Internetanvändare. Med det här i beaktning inriktade vi oss istället 
på ett modernare tillvägagångssätt som ligger närmre vår studies inriktning, Internet.  
 
Vi konstruerade vår enkät på Internet med hjälp av spreadsheets.google.com som är 
en automatiserad mall för enkäter. När vi hade konstruerat enkäten fick vi tillgång till 
en Internetlänk, som gav oss möjligheten att bjuda in respondenter till att svara på vår 
enkät. För att nå ut till vår population valde vi att skapa ett event på Facebook. An-
ledningen till att vi valde att distribuera enkäten på det här sättet var att vi var överty-
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gade om att enkäten skulle nå ut till många på en kort tid. Vi skapade eventet och 
öppnade enkäten klockan 11:00 fredagen den 29:e april och hade den öppen till 
klockan 09:00 tisdagen den 3:e maj. När vi startade eventet bjöd vi in våra vänner 
vilket totalt blev 692 stycken, och uppmanade sedan att de skulle bjuda in sina vän-
ner. I slutändan slutade den totala siffran av inbjudna till eventet på 1078 stycken per-
soner, och av dem så var det 457 stycken som svarade på enkäten. Vi kan bara anta att 
av de som blev inbjudna kan det vara en del som ignorerade informationen eller valde 
att inte delta, vilket resulterade i att de inte svarade på enkäten. Vi hade kunnat ha 
enkäten öppen en längre tid, men då tiden var knapp valde vi att ha den öppen i fyra 
dagar. Under de här fyra dagarna gjorde vi även en påminnelse för att öka svarsfre-
kvensen, vilket vi tydligt såg hjälpte. Ett annat val vi gjorde för att öka svarsfrekven-
sen var att lotta ut en biobiljett var till två av respondenterna, och för att deltaga i den 
här utlottningen fick de möjligheten att ange sin e-postadress i slutet av enkäten. Vi 
märke på en gång att det var många som blev sugna att vinna och gladeligen svarade 
på enkäten. 
 
3.5 Motivation till enkätfrågor 
 
Vi valde att dela upp enkäten i fyra olika kategorier; demografi, Internet, bloggar och 
allmänt. I demografin var syftet att få bakgrundsfakta om våra respondenter och för 
att kunna jämföra vårt urval med Facebookstatistiken för att se om vårt urval var re-
presentativt (Broman, 2010). Frågorna vi ställde där var; kön, ålder, vart de kom ifrån, 
sysselsättning och utbildning.  
 
Nästa kategori var Internet, där vi ville ta reda på hur ofta respondenterna använder 
sig av Internet och om de uppmärksammar och känner en tillförlitlighet till den di-
rekta marknadsföringen genom pop-ups och banners på Internet. De här frågorna ba-
serade vi på relationsmarknadsföring, konsumentbeteende, köpbeslutsprocessen och 
kommunikationsprocessen. I vår kategori om bloggar så ville vi få reda på hur re-
spondenterna uppmärksammar och om de känner tillförlitlighet till den indirekta 
marknadsföringen samtidigt som vi ville få en uppfattning om våra respondenter läser 
bloggar och i så fall hur ofta de läster bloggar, vad de läser för bloggar samt om de 
känner tillit till de bloggar de läser. De här frågorna baserade vi på relationsmarknads-
föring, köpbeslutsprocessen, konsumentpåverkan, referensgrupper och kommunikat-
ionsroller. För att lättare kunna jämföra de två marknadsföringsformerna valde vi att 
göra några identiska frågor; hur de reagerar om de utsätts för den indirekta och den 
direkta, hur tillförlitlig de anser att marknadsföringen är och om de någon gång har 
köpt något som de sett i den direkta eller indirekta marknadsföringen. (Se Bilaga 1: 
Enkät)   
 
För att få ett avslut på enkäten valde vi att göra två stycken allmänna frågor. Den 
första handlade om vad eller vilka som påverkade respondenterna när de skulle inför-
skaffa en ny produkt eller tjänst. Det för att se om en relation kan spela in på hur re-
spondenterna påverkas. Den andra frågan handlade om vad respondenterna trodde 
påverkade mest; bloggar eller pop-ups och banners.  
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3.6 Svarsfrekvens samt bortfall 
 
Som nämnt i tidigare stycke var det totalt 1078 stycken personer som blev inbjudna 
till att genomföra enkäten, och 457 stycken som svarade. För att få fram vår svarsfre-
kvens, som är den andelen som svarade på enkäten, dividerade vi antalet svarade med 
den totala siffran inbjudna, vilket resulterar i en svarsfrekvens på 42,4% (Bryman & 
Bell, 2003/2005, s. 123). Vi anser att den här siffran är bra med tanke på att vi distri-
buerade enkäten genom ett event på Facebook. Det här gjorde att många som fick 
tillgång till eventet kanske inte uppmärksammade informationen eller inte hann logga 
in på Facebook under de fyra dagarna enkäten var öppen. Vi valde även att bara 
skicka ut en påminnelse under de här fyra dagarna, vilket också kan ha vart en faktor 
till bortfallet. 
 
Enligt Nationalencyklopedin (NE c, 2011) är bortfall: “att man från vissa observat-
ionsenheter inte får någon observation, antingen på grund av tekniskt missöde eller, 
vid undersökning av mänskliga populationer, på grund av svarsvägran”. Bortfallet blir 
de personer som valt att inte delta i undersökningen och kan bero på olika faktorer, de 
kan till exempel välja att inte delta i undersökningen. Nackdelen med att göra en 
undersökning på Internet är att respondenterna i en större utsträckning kan välja om 
de ska delta eller inte. Vi kan även anta att det är många av de inbjudna som har skju-
tit upp att svara på enkäten, vilket har resulterat i att de inte har svarat alls. För att 
motverka bortfall på de frågor som vi ansåg att alla kunde svara på valde vi att göra 
dem obligatoriska, vilket menas med att de inte kunde skicka in enkäten utan att ha 
svarat på de frågorna. Det ser vi även som en faktor till att bortfallet ökade då de in-
bjudna kanske missuppfattade någon fråga och inte kunde skicka in enkäten. En spe-
kulation vi har är att de struntat i att gå tillbaka för att ta reda på felet/problemet och 
istället avstått från att skicka in enkäten vilket kan ses som ett externt bortfall. 
(Ejlertsson, 2005, s. 25) 
 
Eftersom vi, som nämnt innan, valde att göra frågorna 1 till 10 samt 18 och 19 obliga-
toriska när vi skickade ut enkäten motverkade det det interna bortfallet. Om vi inte 
hade gjort de här frågorna obligatoriska finnas risken att respondenterna hade valt 
bort, glömt eller inte svarat på vissa frågor. I fråga 10 ville vi att respondenterna 
skulle ange hur ofta de läster bloggar. De som aldrig läste bloggar var 110 stycken 
och hänvisades att gå vidare till fråga 18. Eftersom de som aldrig läste bloggar inte 
kunde ta ställning till frågorna 11 till 17 så valde vi att göra dessa frågor icke obliga-
toriska, vilket gjorde att risken för bortfall var möjligt på de här frågorna. (Ejlertsson, 
2005, s. 25) 
 
På fråga 11 till 17 ser vi att några respondenter antingen har missat frågorna eller att 
de valt att inte svara. På fråga 11 ville vi få reda på vad de bloggläsande responden-
terna läste för typ av bloggar, de fick ett antal olika alternativ på bloggar och svarsal-
ternativen “läser” och “läser inte”. Bortfallet vi ser är att vissa endast har svarat vilka 
bloggar de läser och glömt kryssat i vilka de inte läser. Det är ett bortfall som inte 
påverkar vårt resultat, men är en misstolkning i frågan som visar på ett datain-
samlingsfel (Bryman & Bell, 2003/2005, s. 131). I fråga 13 ville vi få reda på vilka 
kriterier som var viktigt när de bloggläsande respondenterna läste bloggar. Bortfallet 
vi ser där är att det är några respondenter som antingen har missat alternativen eller 
valt att inte svara. Av de som läster bloggar, alltså 347 stycken, var det endast 2 till 4 
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stycken som inte svarade, vilket är ett litet bortfall. Vi fick även ett bortfall på fråga 
16, där vi frågade om respondenten någon gång köpt något som denne blivit tipsad 
om i en blogg. Där är det en respondent som missat att svara vilket inte kommer på-
verka vårt resultat. 
 
3.7 Bearbetning av material 
 
När respondenterna svarade på enkäten kom svaren automatiskt in i ett excel-ark som 
var kopplat till spreadsheets.google.com. Det här var mycket praktiskt för oss då vi 
kunde kopiera in alla svar i ett statistikprogram och utan att själva behöva stansa in 
resultaten, vilket gjorde arbetet smidigare (Ejlertsson, 2005, s. 10). Vi använde oss av 
programmet PASW statistics 18 (SPSS) för att bearbeta och analysera materialet. Vi 
var först tvungna att koda om alla svar vi fick in till siffror med hjälp av funktionen 
“replace”, för att sedan koppla siffrorna till kategorier för att få en bättre överskådlig 
bild över materialet. Det gick relativt smidigt och tog en dag för oss att genomföra. 
Det var främst en av oss som skötte bearbetningen av det insamlade materialet. 
 
När vi började bearbeta materialet valde vi att kategorisera vissa frågor för att få en 
mer överskådlig bild över svaren. När vi frågade våra respondenter om deras ålder så 
valde vi att ha den frågan öppen och de kunde själva fylla i deras ålder. För att få en 
mer översiktlig bild över åldrarna valde vi att grupperna in i fem olika kategorier; 15 
till 24 år, 25 till 34 år, 35 till 44 år, 45 till 54 år samt 55 år och äldre. Vi valde även att 
ha skalor mellan ett till tio på fråga 8, 15 samt 17. Dessa valde vi att kategorisera i 
grupper om fem. De som svarat ett eller två har vi valt att tolka som att de inte känner 
någon tillförlitlighet alls eller att det inte alls är sannolikt. Resterande svarsalternativ 
tolkar vi som att de känner någon form av tillförlitlighet eller att de i någon form är 
sannolikt. Vi är medvetna om att det här är en tolkningsfråga, men väljer att kategori-
sera på det här sättet. 
 
Enligt Bryman och Bell (2003/2005, s. 123) så är det bättre att använda sig av de svar 
som anses som användbara i en enkät. Med det i åtanke visade det sig att vissa av 
respondenterna svarat aldrig på frågan om de läser bloggar och ändå svarat på frå-
gorna som handlade om bloggar, trots att vi skrev att de skulle gå vidare till fråga 18. 
Deras svar om bloggar är inte intressanta för oss eftersom vi bara vill veta bloggläsa-
res åsikter. Vi har valt att ta bort deras svar av den här anledningen. Vi märkte att 
många av de här personerna hade börjat att svara på de frågor de inte skulle svara på, 
men slutade efter ett tag. Anledningen till det tror vi är att de upptäckte att de svarade 
på frågor de inte skulle och sen så gick det inte att ta bort de svar som personerna re-
dan har angivit. Det här är en av nackdelarna av att använda sig av spreadshe-
ets.google.com.   
 
3.8 Kritik av enkät 
 
När vi började bearbeta materialet märkte vi själva att det var några frågor som var 
svårtolkade och att vissa frågor var felformulerade. För att det skulle blivit lättare för 
oss med bearbetningen av materialet borde vi tänkt på det här innan, men det var 
ingenting som varken vi eller vår pilotgrupp uppmärksammade. 
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I fråga 3 ville vi få reda på vart respondenterna bor. Nackdelen med den här frågan 
var att det var en öppen fråga där respondenterna kunde skriva in sitt svarsalternativ. 
När vi skulle sammanställa resultatet slutade det med att vi hade respondenter från 50 
olika städer i hela Sverige. Ett bättre alternativ hade vart att använda sig av fasta 
svarsalternativ och fråga vilket landsting de bor i. Det här är ingenting som påverkar 
vår analys utan det gjorde bara bearbetningen av materialet lite omständigare.  
 
I fråga 6 frågade vi hur ofta respondenterna använder sig av Internet och hade alterna-
tiven ”dagligen”, ”några gånger i veckan”, ”några gånger i månaden” och ”aldrig”. 
Från början var tanken att vi skulle distribuera enkäten i Umeå centrum. Eftersom vi 
valde att publicera enkäten på Internet så var det givet att de redan var inne på Inter-
net, vilket gjorde att svarsalternativet “aldrig” var oväsentligt. Det här är ingenting 
som påverkar resultatet utan är bara en mindre anmärkning på frågans utförande.  
 
När vi sedan på fråga 11 ville få reda på vad respondenterna läser för bloggar så valde 
vi att ha alternativet “annat”, vilket gjorde det svårt för oss att tolka vad “annat” är för 
sorts bloggar. Anledningen till att det blev på det här sättet var att vi inte visste om att 
det gick att konstruera frågan med ett antal fasta svarsalternativ och sedan ha ett öppet 
alternativ. Så det var en brist i kunskapen om programmet som vi använde för att kon-
struera vår enkät i, spreadsheet.google.com, som gjorde att det här problemet uppstod.  
På fråga 16 upptäckte vi även där ett fel. När vi konstruerade frågorna hade vi först 
fem olika svarsalternativ men när vi skulle sammanställa resultatet märkte vi att vi 
hade missat ett svarsalternativ, “Nej, inte vad jag kommer ihåg”. Det här gjorde att vi 
inte kunde jämföra den här frågan på det sättet som vi hade tänkt med motsvarade 
fråga om direkt marknadsföring. Vi ville se om vi kunde se en tendens till omedveten 
påvekan. Frågan blev dock inte helt onödig eftersom vi kunde göra andra jämförelser 
som till exempel att fler ansåg att de hade köpt något de blivit tipsad om i en blogg än 
som de sett på en pop-up eller banner.    
 
Vi har valt att inte analysera de svar vi fick fram på fråga 18 och 19 då de frågorna 
inte är relevant för vår studie. Eftersom frågorna inte var ställda på ett sådant sätt att 
vi genom att analysera dem kunde få fram något empiriskt underlag, skulle analysen 
endast bli en tolkning som inte leder studien framåt.  
 
3.9 Reliabilitet samt validitet    
   
När en vetenskaplig studie utförs är en viktig aspekt att den är tillförlitlig, det vill säga 
att resultatet blir detsamma om studien upprepas vid ett senare tillfälle och omstän-
digheterna är detsamma. Det här kallas reliabilitet, och om en studie inte har påver-
kats av slumpmässiga eller tillfälliga premisser så är reliabiliteten hög. (Bell, 
2005/2006, s. 117; Bryman, 2001/2002, s. 43) För att statistiskt mäta om vår studie 
uppfyller kraven för reliabilitet skulle vi behöva göra vår undersökning ytterligare en 
gång på samma människor med samma frågor (Ejlertsson, 2005, s. 103). Det här var 
inte möjligt för oss på grund av tidbrist, vilket gör att vi får bedöma reliabiliteten uti-
från vår egen förmåga. Vid konstruktionen av enkäten så har vi lämnat våra egna åsik-
ter och värderingar åt sidan, för att vi skulle undvika att ställa ledande frågor. Som ett 
exempel på det här kan vi referera till fråga 13, där vi egentligen bara var ute efter att 
ta reda på om våra bloggläsande respondenter ansåg att det var viktigt att bloggar in-
spirerar. Vi valde istället att ta med flera olika kriterier som de fick ta ställning till, för 
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att undvika att frågan blev vinklad.  
 
Om den här studien skulle göras igen om ett år kanske inte resultatet skulle bli det-
samma. Det på grund av att ämnet är så pass nytt och utvecklas hela tiden, och kon-
sumenterna blir mer medvetna om marknadsföringsformen med tips i bloggar. Det 
finns idag ingen tydlig lagstiftning som reglerar den här marknadsföringsformen, vil-
ket har lett till att konsumentombudsmännen i de nordiska länderna har inlett en 
granskning av marknadsföringen i sociala medier (Konsumentverket b, 2010). Något 
som vi även har gjort för att öka reliabiliteten är att använda oss av många olika källor 
för att på så sätt öka sannolikheten att vi speglar verkligheten som den är.  
 
En annan viktig aspekt av en vetenskaplig studie är att den verkligen mäter det den 
har avseende att mäta. Det här kallas validitet, och mäter om de frågor studien under-
söker och de slutsatser den kommer fram till beskriver det studien vill beskriva. (Bell, 
2005/2006, s. 117; Bryman, 2001/2002, s. 43) Genomgående i hela studien återkopp-
lar vi till vårt problem och syfte för att ständigt påminna läsaren och oss själva om 
vad studien avser att undersöka vilket vi anser ökar möjligheterna till en hög validitet.  
 
För att öka validiteten var vi även noggranna med att välja teorier som stämde över-
ens med vår frågeställning, för att lättare kunna konstruera frågorna i enkäten efter de 
valda teorierna och därmed öka sannolikheten att vi mäter det vi vill mäta. Vid ana-
lysen av det empiriska datamaterialet upptäckte vi dock ytterligare två teorier, buzz 
marketing och Viral marketing kunde varit bra att ta med eftersom de teorierna kunde 
ha ökat vår förmåga att förklara det vi såg i materialet. Det här är något som kunde ha 
ökat vår validitet, men då det skulle bli för omfattande att ta in två teorier till i vår 
studie valde vi att inte göra det.  
 
Vi valde även att göra en pilotstudie innan vi distribuerade enkäten. Det för att se om 
våra frågor var konstruerade och utvecklade på ett sådant sätt att vi fick fram det vi 
ville av frågorna. Det här gjorde att vi fick en välkonstruerad enkät som mäter det vi 
vill mäta. Vi har även noga beskrivit i metodkapitlet hur vi har gjort våra val och var-
för, för att läsaren ska få en klar överblick över arbetet från enkätkonstruktion, distri-
bution, bortfall till de resultat och diskussioner vi kommit fram till. 
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4. Empiri 
 
Vi ska nu presentera det resultat vi har fått fram ur vår enkätundersökning. Vi har 
valt att redogöra för hur respondenterna har svarat fråga för fråga, indelat i vilken 
kategori frågorna hör till, för att få en tydligare överblick över svaren.   
 
4.1 Demografi 
Vi tänker börja med att presentera resultatet från de demografiska frågorna för att få 
en bättre uppfattning om vilka det är som har svarat på vår enkät och dessa stämmer 
överens med den Facebook statistik vi har valt att jämföra med (Broman, 2010). I vår 
undersökning har vi en svarsfrekvens på 457 respondenter. Frågorna som handlade 
om demografi var obligatoriska, vilket betyder att alla 457 respondenter besvarat 
fråga ett till fem.  
 
Fråga 1 
Av våra 457 respondenter så är det 269 
stycken kvinnor och 188 stycken män 
som har besvarat vår enkät. Den pro-
centuella fördelningen ligger på 58,9 
% för kvinnor respektive 41,1 % för 
män. I statistiken om användandet av 
Facebook var det 53,9 % kvinnor och 
46,1 % män 2010, vilket tyder på att 
vår fördelning är representativ (Brom-
an, 2010). 
 
 
 
 
 
 
Fråga 2 
Åldern på respondenterna varierade 
från 15 år till 72 år och vi har ett medi-
anvärde på 23 år. Det här visar på 
att trots att vi har en stor spridning på 
åldrarna så är 20-åringar mer represen-
terade i vår studie. 68, 7 % av respon-
denterna är mellan 15 år och 24 år 
samtidigt som 25 till 34 åringar står för 
20,8 % av de svarande. 89,5 % är alltså 
i åldersgruppen 15 år till 34 år. Av de 
resterande respondenterna är 2,6 % 35 
år till 44 år, 4,6 % är 45 år till 54 år 
och 3,3 % är 55 år och äldre.   
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Fråga 3 
Vi fick en stor spridning på städer som representerades i undersökningen, från Lund i 
söder till Kiruna i norr. Av förklarliga skäl är det dock tre städer som sticker ut från 
resterande. Det är på grund av att det är en av oss som är från Stockholm, en från Sol-
lefteå och vi båda studerar och är bosatta i Umeå.   
 
Fråga 4 och 5 
På frågan om vilken sysselsättning respondenterna har svarade 60,8 % att de var stu-
denter medan 34,6 % svarade att de arbetar. Resterande 4,6 % är arbetslösa eller an-
nat. Vi var även intresserad av att ta reda på vilken respondenternas högsta påverkade 
utbildning var. De flesta, 79,9 %, svarade universitet eller högskola medan gymna-
sium eller komvux stod för 18, 8 % och Högstadiet för 1,3 %.  
!
!
4.2 Direkt marknadsföring 
Här kommer vi gå igenom de resultat som vi samlade in från vår enkät som involve-
rade Internet och den direkta marknadsföringen. Fråga 6-9 var obligatoriska vilket 
betyder att alla 457 respondenter har besvarat de kommande frågorna.  
 
 
 
Fråga 6
I den här frågan ville vi få reda 
på hur ofta våra respondenter 
använder sig av Internet. Majori-
teten svarade att de dagligen an-
vänder sig av Internet, samtidigt 
som fem respondenter använder 
sig av de några gånger i veckan. 
Alltså använder sig 100 % av 
våra respondenter av Internet. 
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Fråga 7 
Här ville vi få reda på hur respondenterna reagerade när de stöter på reklam i form av 
pop-ups och banners när de surfar på Internet, vilket är den direkta marknadsföringen. 
Vi ser tydligt att de flesta antingen ignorerar eller uppmärksammar men klickar bort 
marknadsföringen. De här svaren står för majoriteten, närmare sagt 452 stycken vilket 
är 98,9% av svaren. Det är två stycken respondenter (0,04 %) som uppmärksammar 
och klickar sig vidare och tre stycken (0,07 %) som aldrig har upplevt den typen av 
marknadsföring. 
 

!
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Fråga 8 
Vi har nu sett hur respondenterna 
reagerar, men känner de tillförlit-
lighet till den direkta marknads-
föringen. Det är 57,5% som anser 
att den inte är tillförlitlig, 28,2 % 
något tillförlitlig, 11,8 % en viss 
tillförlitlighet, 2 % ganska tillför-
litlig samt 0,5 % mycket tillförlit-
lig. Det tyder på att flesta re-
spondenterna anser att den di-
rekta marknadsföringen inte är 
tillförlitlig. 
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Fråga 9 
I den här frågan ville vi se om 
respondenterna blivit påver-
kade av marknadsföringen i 
den utsträckning att de någon 
gång köpt en produkt eller 
tjänst som de sett på en pop-up 
eller banner. De flesta, 64,6 %, 
svarade att de aldrig hade köpt 
något som de sett på en pop-up 
eller banner. 26,7 % har ingen 
uppfattning om det och kom-
mer inte ihåg om de har köpt nå-
got, samtidigt som 8,7 % av re-
spondenterna en eller några gånger har köpt en produkt/tjänst som de sett på en pop-
up eller banner. Det här visar på att majoriteten inte anser att de har blivit påverkade i 
en sådan utsträckning att de köpt en produkt eller tjänst.
 
 
4.3 Indirekt marknadsföring 
Här kommer vi gå igenom de resultat vi har fått på fråga 10 till 17 som handlar om 
bloggar. Fråga 11 till 17 var inte obligatoriska på grund av att vi visste att de var 
några som skulle svara att de aldrig läser bloggar. Det var 110 respondenter som ald-
rig läste bloggar, och de respondenterna blev ombedda att gå vidare till fråga 18. På 
kommande frågor är det 347 respondenter som har tagit ställning till frågorna angå-
ende bloggar. 
 
Fråga 10 
Här ville vi ta reda på hur många 
av våra respondenter som läser 
bloggar och hur ofta de läser dem. 
Av våra 457 svarande så var det 
110 stycken som aldrig läste blog-
gar, vilket är 24,1 %. Det resulterar 
i att det är 347 respondenter, 75,9 
% som dagligen, någon gång i 
veckan eller någon gång i månaden 
läser bloggar.  
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Fråga 11 
För att få reda på vad våra bloggläsande respondenter var intresserad av ställde vi frå-
gan, vilka bloggar de läser. De kunde på den här frågan välja flera alternativ av de fasta 
svarsalternativen vi hade valt att ta med. Av de 347 respondenterna som svarade så var 
de populäraste bloggarna mode, vardagsbetraktelser och annat.  
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Fråga 12 
När vi hade fått reda på vad responden-
terna läser för bloggar så ville vi även se 
om våra bloggläsande respondenter kän-
ner en tillit till de bloggar som de läser. 
Av dessa 347 respondenter som läser 
bloggar så var det 83,3 % som känner 
lite eller stor tillit till de bloggar de läser, 
samtidigt som det var 16,7 % som inte 
känner någon tillit eller är osäkra. Majo-
riteten känner alltså någon form av tillit 
till de bloggar som de läser. 
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Fråga 13 
På den här frågan ville vi få reda på vilka kriterier de bloggläsande respondenterna an-
ser är viktiga när de läser bloggar. Alternativen de kunde rangordna i en skala från inte 
viktigt till mycket viktigt var att bloggen ska inspirera, ha intressant information, vara 
uppdateras, vara underhållande och ha ett bra språk. Vi valde att ha med dessa alternativ 
för att undvika vinkling i frågan, men var i huvudsak ute efter att se om de ansåg att det 
var viktigt att bli inspirerade av bloggarna. Det var 64 % som ansåg att det här var vik-
tigt. 
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Fråga 14 
Här ville vi ta reda på hur de bloggläsande respondenterna reagerade när de fick tips om 
produkter och tjänster i bloggarna, den indirekta marknadsföringen. De flesta av re-
spondenterna uppmärksammade den här informationen, 49,9 % av bloggläsarna, samti-
digt som 23,3 % uppmärksammade och sökte sedan mer information om produkten eller 
tjänsten, 19,9 % ignorerade, 2 % söker mer information i syfte att köpa och 4,9 % har 
aldrig upplevt den här typen av marknadsföring.  
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Fråga 15 
I den här frågan var tanken 
att se om de bloggläsande 
respondenterna anser att tips 
om produkter och tjänster 
som bloggarna ger är tillför-
litlig eller inte. Det var 90,8 
% som kände någon form av 
tillförlitlighet, vilket resulte-
rar i att det är 9,2 % som inte 
känner någon tillförlitlighet 
alls till den indirekta mark-
nadsföringen på bloggar. 
 
 
 
Fråga 16 
Vidare så ville vi även få reda på 
om de bloggläsande responden-
terna någon gång har köpt en 
produkt eller tjänst som de har 
blivit tipsade om på en blogg. 
Det var 40,2 % som en eller flera 
gånger hade köpt något de blivit 
tipsade om, samtidigt som 59,8 
% aldrig hade gjort det. 
 
 
 
 
 
 
Fråga 17 
Men hur sannolikt är det då att 
de bloggläsande respondenter-
na skulle bli intresserade av en 
produkt eller tjänst som de inte 
kände till som bloggaren tipsar 
om? Det ville vi få reda på i 
den här frågan där 41,3 % var 
neutrala i frågan medans 30,4 
% ansåg att det var ganska eller 
mycket sannolikt att de blir 
intresserade.! 
 
 
 
 

!"#$%&'?&(&!%>#/&'?&

!"#$%&'@&(&!%>#/&'@&

!"#$%&'A&(&!%>#/&'A&



!

! $"!

 
 
4.4 Allmänt  
För att avsluta enkäten ville vi i slutet ha några allmänna frågor som involverade påver-
kan och vad de tror påverkan konsumenterna mest. 
 
Fråga 18 
Här ville ta reda på vad eller vilka som påverkar respondenterna när de ska köpa en ny 
produkt och lät dem ta ställning till om olika givna faktorer påverkar mycket, lite eller 
varken eller. Alternativen som respondenterna kunde ange då de tyckte att faktorerna 
påverkar var “en viss påverkan” och “stor påverkan”. Faktorerna var pop-ups och ban-
ners, familj, vänner, butikssäljare, tv-reklam, bloggar, tidningsannonser samt recension-
er. Det framgår tydligt att det främst är de personer som respondenterna har en relation 
med som påverkar dem när de ska köpa nya produkter. Av de som svarade på enkäten 
tycker 94,7 % att vänner har viss eller stor påverkan medan 85,3 % tycker att familj har 
det. Vad det gäller bloggar samt pop-ups och banners har respondenterna angivit att 
dessa faktorers påverkan skiljer sig åt ganska mycket. 26 % säger att bloggar har viss 
eller stor påverkan på köpet och 1,1 % säger att pop-ups och banners har det.    
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Fråga 19 
För att få en förståelse för hur människor tror att indirekt och direkt marknadsföring 
påverkar kunder valde vi att ställa en fråga om vilken marknadsföringsform, av pop-ups 
och banners eller bloggar, som de tror påverkar konsumenter mest. 88 % svarade tips i 
bloggar medan 12 % angav pop-ups och banners.   
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5. Analys 
 
För att få en bättre överblick över resultaten så ska vi nu koppla de teorier vi gått ige-
nom tidigare till de svar vi har fått fram i vår enkät och som vi presenterat i empirin 
ovan. Vi har valt att dela upp det här kapitlet genom att först analysera direkt och indi-
rekt marknadsföring var för sig och koppla de frågor i enkäten som berör de här mark-
nadsföringstyperna till våra huvudsakliga kategorier i vår teoridel; marknadsföring, 
konsumentbeteende och kommunikation. Vi avslutar kapitlet med att koppla samman 
analysen om indirekt och direkt marknadsföring för att jämföra de två formerna och se 
om det finns några samband.  
 
5.1 Demografi 
 
Vi valde att ha med några demografiska frågor för att få en bättre uppfattning om vilka 
våra respondenter är. Vi ville få ett representativt urval som stämde överens med sta-
tistiken över användarna på Facebook. Då vi i vår frågeställning inte är intresserade av 
att analysera den enskilda individen eller jämföra med de demografiska frågorna så väl-
jer vi här att inte analysera dem med hjälp av teorierna.  
 
5.2 Direkt marknadsföring 
 
Vi börjar med att analysera den direkta marknadsföringen och de frågor vi ställde i en-
käten som har med det ämnet att göra. Vi vill här analysera hur respondenterna ser på 
pop-ups och banners och hur de anser att de påverkas och upplever den här marknadsfö-
ringsformen med hjälp av det insamlade materialet och de teorier vi har valt.  
 
5.2.1 Marknadsföring 
 
Enligt Kotler et al. (1999, s. 15) och hans “the core marketing mix” så handlar mark-
nadsföring om att tillfredsställa konsumenternas behov och begär. I fråga 7 ville vi ta 
reda på om respondenterna uppmärksammar pop-ups och banners när de surfar på In-
ternet. Resultatet visar att majoriteten ignorerar eller uppmärksammar men klickar bort 
informationen, rättare sagt 98,9 %. Anledningen till att det sker kan vara på grund av att 
det inte uppkommer något behov eller begär. Samtidigt så bygger “the core marketing 
mix” på att ett begär eller ett behov uppstår, som kunden då vill mätta (Kotler et al. 
1999, s. 10). Eftersom respondenterna inte tar till sig marknadsföringen så resulterar det 
i att det inte skapas något begär eller behov hos dem.  
 
Som Blackwell et al. (2006, s. 8) beskriver så är det viktigt att skapa en relation mellan 
företag och kund som är byggd på en ömsesidig samverkan och tillit. Vi ser i fråga 8 att 
de flesta av respondenterna, 57,5 %, inte känner någon tillförlitlighet till marknadsfö-
ringsformen pop-ups och banners, samtidigt som det är 28,2 % som anser att den är nå-
got tillförlitlig. De här två grupperna står för majoriteten (85,8 %) av svaren och tyder 
på att tillförlitligheten är låg samtidigt som det visar på att den ömsesidiga tilliten och 
relationen är låg. Lundgren et al. (2008, s. 21, 27) skriver att det är viktigt för företag att 
skapa relationer till sina kunder. Det bevisar dem genom sin beskrivning av 80/20 re-
geln som menar att minoriteten av kunderna, 20 %, står för 80 % av lönsamheten. För 
att vara konkurrenskraftig på marknaden måste det skapas lojalitet genom relationer till 
sina kunder (Kotler et al. 1999, s. 487). Vi ser som sagt i fråga 8 att de flesta av respon-
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denterna anser att direkt marknadsföring är mindre tillförlitlig, vilket vi anser visar på 
att det inte uppstår någon stark relation mellan företag och konsumenter genom pop-ups 
och banners.  
 
5.2.2 Konsumentbeteende 
 
När vi nu har konstaterat vikten av en bra relation till sina konsumenter så går vi in på 
hur konsumenternas beteende påverkas av pop-ups och banners. I fråga 7 blev resultatet 
att de flesta ignorerar eller uppmärksammar men klickar bort informationen. Det kan vi 
koppla till köpbeslutsprocessen. Om nu respondenterna inte uppmärksammar informat-
ionen kan det tyda på att marknadsföringsformen inte ens leder till en behovsuppkomst, 
i den graden att det inte skapas något behov av den marknadsföringen som sker. (Jobber 
& Fahy, 2006, s. 60) Att köpbeslutsprocessen inte ens sätts igång visas även i fråga 9 
där 64,6 % aldrig har köpt något och 26,7 % inte kommer ihåg om de köpt en produkt 
eller tjänst som de sett på en pop-up eller banner.  
 
5.2.3 Kommunikation 
 
Hur kan vi då koppla pop-ups och banners till kommunikationsteorierna? Du överröses 
dagligen med olika former av marknadsföring från olika källor. Claude Shannon och 
Warren Weaver utvecklade kommunikationsprocessen som är uppbyggd på olika steg 
(Shannon, 2001). Resultatet i fråga 7 visar som tidigare nämnt att de flesta av respon-
denterna (98,9 %) ignorerar eller uppmärksammar men klickar bort den direkta mark-
nadsföringen. En koppling kan göras till kommunikationsprocessens steg “brus”, som 
kan vara all reklam som vi dagligen utsätts för (Fiske, 1990, s. 19; Jobber & Fahy, 
2006, s. 227; Shannon, 2001, s. 3). Det är mycket information som ska tas in vilket gör 
att konsumenterna filtrerar den information de får, och själva väljer vad de vill ta till sig 
eller inte. Fill (2006, s. 52) menar att den här massmarknadsföringen inte når ut till po-
pulationen eftersom det bildas brus i kommunikationsprocessen.  
 
5.3 Indirekt marknadsföring 
 
Vi ska nu analysera de svar vi fick på enkäten som involverar den indirekta marknads-
föringen. Vi ska med hjälp av det insamlade materialet och våra valda teorier inom 
marknadsföring, konsumentbeteende och kommunikation analysera hur de bloggläsande 
respondenterna förhåller sig till tips i bloggar samt hur de anser att de påverkas av 
marknadsföringsformen. 
 
5.3.1 Marknadsföring 
 
Som Kotler et al. (1999, s. 10) skriver så börjar “the core marketing mix” med att kon-
sumenten känner ett behov eller begär som han eller hon vill mätta. De utvecklar det 
vidare med att skriva att konsumentens behov inte är särskilt många men att det är desto 
fler saker som konsumenten vill ha och begär att äga. Det här är en relation som vi 
kopplar till två frågor i vår enkät. 64 % svarade att de anser att det är viktigt att bloggen 
inspirerar vilket vi anser tyder på att respondenterna vill ha fler saker än vad de egentli-
gen behöver, då de söker efter sätt att bli inspirerad. På frågan om respondenterna blir 
intresserade av en produkt eller tjänst som de inte kände till sedan tidigare när en blog-
gare tipsar om den, var det 48,3 % som i någon form blev intresserade. Det här ser vi 
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som att många av respondenterna vill ha saker som de egentligen inte behöver då de 
kanske inte vet om att de “behöver” produkten eller tjänsten fören bloggaren tipsar om 
den. Precis som Kotler et al. (1999, s. 11) skriver så anser vi att de här frågorna visar att 
konsumenter vill ha saker som de inte behöver för att produkterna och tjänsterna kan 
skapa ett värde och en tillfredställelse hos konsumenterna samtidigt som de mättar be-
gäret.  
 
Relationsmarknadsföring handlar om att det är viktigt för företagen att skapa relationer 
med sina kunder för att de ska vara lojala och stanna hos företaget (Kotler et al., 1999, s. 
482). Blackwell et al. (2006, s. 8) skriver att det är viktigt att skapa en relation mellan 
företag och kund som är byggd på ömsesidig samverkan och tillit, då det kommer göra 
att kunden stannar kvar i företaget längre. I vår undersökning kommer vi fram till att 
83,3 % av respondenterna känner någon form av tillit till de bloggar de läser. Respon-
denterna fick även frågan om de blev tipsade om en produkt eller tjänst av en bloggare, 
hur tillförlitlig de ansåg att den informationen är. Majoriteten, drygt 90 %, känner någon 
form av tillförlitlighet till informationen. De här två frågorna visar att de bloggläsande 
respondenterna känner tillit till bloggarna vilket alltså som Kotler et al. (2006, s. 8) 
skriver kan leda till att en relation uppstår mellan företag och kund. Vi väljer att här se 
bloggarna som företagen som skapar en relation med sina kunder som leder till en loja-
litet och att läsarna troligen i fortsättningen väljer att läsa de bloggar de känner tillit till. 
Kotler et al. (2006, s. 8) nämner också ömsesidig samverkan som en viktig aspekt vid 
skapandet av en relation, vilket vi ser finns mellan bloggare och deras läsare tack vare 
funktionen att läsarna kan kommentera det bloggaren skriver. 
 
En fråga som kan bekräfta antagelsen om tillit är fråga 17 som tar upp om responden-
terna blir intresserade av en produkt eller tjänst som de inte kände till sedan tidigare om 
en bloggare tipsar om den. Här svarar nästan 50 % att de blir intresserade vilket tyder på 
att de känner tillit till bloggarens omdöme, då de blir intresserade trots att de inte kände 
till produkten innan de blev tipsade. Vi är medvetna om problematiken att responden-
ternas svar kan ha påverkats av vilken blogg de relaterar sina svar till. I vår undersök-
ning, i fråga 11, har vi kommit fram till att de bloggläsande respondenterna läser många 
olika typer av bloggar vilket kan betyda att tilliten skiljer sig åt beroende på vilken 
blogg de läser. Det här kan möjligen bekräftas av fråga 15 där de flesta har valt mit-
tenalternativet som säger att de bloggläsande respondenterna har en viss tillförlitlighet 
till de tips bloggare ger. Då respondenterna väljer att lägga sig i mitten av svarsalterna-
tiven anser vi att de överlag känner någon tillförlitlighet men att de inte kan säga att de i 
majoriteten av gånger gör det.  
 
5.3.2 Konsumentbeteende 
 
Vi valde att fråga respondenterna hur de reagerar när de blir tipsade om produkter och 
tjänster i bloggar. Hälften av de bloggläsande respondenterna (50 %) svarade att de 
uppmärksammar informationen samtidigt som 23 % svarade att de uppmärksammar och 
söker mer information. Det här kopplar vi till teorin om köpbeslutsprocessen och de 
olika steg kunden går igenom vid ett köp. Att de flesta respondenterna uppmärksammar 
informationen kan visa på att de upplever ett behov. Som Jobber och Fahy (2006, s.60) 
skriver om köpbeslutsprocessen blir kunden först medveten om att det finns ett behov. 
Det är inte säkert att personen går vidare i beslutsprocessen, utan det beror på om beho-
vet upplevs tillräckligt starkt (Jobber & Fahy, 2006, s. 60). 23 % av respondenterna ver-
kar uppleva ett behov eftersom de går vidare till att söka information om produkten eller 
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tjänsten. Anledningen till att det inte är så många som anger att de går vidare ytterligare 
i processen tror vi kan bero på att de inte är medvetna om hur mycket de egentligen på-
verkas. Som Dijksterhuis et al. (2005, s. 193) skriver är inte konsumenter medvetna i 
vilken grad de påverkas av deras omgivning. Det här kan betyda att respondenterna har 
köpt saker som de blivit tipsade om på bloggar men att de inte är medvetna om det. Det 
här är något som vi också tror har påverkat respondenternas svar på fråga 16. Här sva-
rade de flesta, nästan 60 %, att de aldrig har köpt något de blivit tipsad om i en blogg. 
Vi tror att de bloggläsande respondenterna kan ha blivit påverkade av det bloggare tip-
sar om omedvetet och att det senare visar sig när de ska köpa en ny produkt, på att de 
undermedvetet väljer den produkt som de har läst om i en blogg. Även fråga 17 visar på 
den här omedvetna påverkan på konsumenterna där 41,3 % svarar att det varken är san-
nolikt eller inte sannolikt att de blir intresserade av en produkt som de inte hört talas om 
tidigare när en bloggare skriver om den. Det här anser vi tyder på att respondenterna 
inte vet om de blir intresserade eller inte.   
 
Som Blackwell et al. (2006, s. 522) skriver har andra individer och grupper stor påver-
kan på människors beteende och beslut. Det här är något som vi kan se på de svar vi fått 
från flera av de frågor vi ställde till respondenterna. På fråga 13 fick vi fram att 64 % av 
respondenterna anser att det är viktigt att bloggen inspirerar vilket vi tolkar som att lä-
sarna ser bloggare som en referensgrupp vilka de ser upp till och inspireras av. Det här 
är ett antagande som vi också kan dra då vi tittar på fråga 17. Som vi nämnt tidigare 
svarade nästan 50 % att de i någon form blir intresserad av en produkt eller tjänst som 
de inte kände till sedan tidigare när en bloggare tipsar om den medan det är 10 % som 
inte blir intresserade alls. Det här visar också att de flesta respondenterna tror på det 
bloggaren skriver om produkter eller tjänster eftersom de blir intresserade av en produkt 
eller tjänst som de inte hört talas om förut. Som Blackwell et al. (2006, s. 522) skriver 
är det här en egenskap som referensgrupper besitter, det vill säga att de ökar trovärdig-
heten hos produkter. Fråga 12 och 15 om tillförlitlighet till bloggar och de tips de ger 
visar också de på en tendens att respondenterna ser bloggar som referensgrupper. Ef-
tersom de flesta respondenterna på båda frågorna svara att de känner tillit till de bloggar 
de läser och de tips de ger så visar det på att de påverkar deras beslut och beteende.  
 
5.3.3 Kommunikation 
 
Opinionsledare är personer som kan influera andra människor på grund av de färdighet-
er, kunskaper, personlighet eller några andra karaktärsdrag de besitter (Kotler et al., 
1999, s. 262). Vår studie tyder på att respondenterna ser bloggare som opinionsledare. 
Det här baserar vi på att respondenterna känner tillit till bloggarna (drygt 83 %) och 
även tillförlitlighet till de tips de ger (drygt 90 %). Vårt antagande styrks också av att 
respondenterna vill bli inspirerade (drygt 60 %) och att de blir intresserade av produkter 
och tjänster när bloggare tipsar om dem, trots att de inte kände till produkten eller tjäns-
ten sedan tidigare (nästan 50 %). De här resultaten tyder på att respondenterna ser blog-
gare som opinionsledare då de känner tillit till dem och vill bli influerade och blir in-
tresserade av de bloggarna tipsar om. Det här visar på det Kotler et al. (1999, s. 262) 
skriver, att opinionsledare influerar andra människor.  
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5.4 Direkt vs. indirekt marknadsföring 
 
Vi kommer här att göra en jämförelse mellan den indirekta och direkta marknadsföring-
en, för att få en bättre förståelse för hur konsumenterna förhåller sig till den indirekta 
marknadsföringen. Det här gör vi med hjälp av våra valda teorier och det insamlade 
materialet. Den här jämförelsen ska hjälpa oss att i nästa avsnitt föra en diskussion om 
den indirekta marknadsföringens för- och nackdelar för företag.     
 
 
“The core marketing mix” grundar sig i att ett begär eller behov uppstår hos konsumen-
ten. Begäret är oftast större, vilket betyder att det är mer som konsumenten vill ha än 
vad de behöver ha (Kotler et al. 1999, s. 10). Jobber & Fahy (2006, s. 60) diskuterar 
samma fenomen då de skriver att behov kan uppstå av rent psykologiska och känslo-
mässiga anledningar utan att konsumenter egentligen rent funktionellt behöver det. När 
vi jämför fråga 7 och 14 så ser vi att de bloggläsande respondernterna upplever att de 
uppmärksammar den indirekta marknadsföringen i en större utsträckning än de respon-
denter som uppmärksammar den direkta marknadsföringen i pop-ups och banners. Det 
visar på att tips i bloggar väcker ett större behov och begär hos konsumenterna. En an-
ledning till att konsumenterna uppmärksammar indirekt marknadsföringen i en större 
utsträckning tror vi kan bero på den selektiva uppmärksamheten, som bland annat inne-
bär att de saker som är placerade i vårt direkta synfält har större chans att bli observe-
rade än saker som är i utkanten (Jobber & Fahy, 2006, s. 65-66). Då tips i bloggar före-
kommer i den text som bloggarna skriver resulterar det i att det hamnar i konsumenter-
nas direkta synfält, till skillnad från pop-ups och banners. Konsumenterna utsätts för 
den direkta marknadsföringen när de är fokuserad på något annat, vilket gör att de inte 
påverkas av den här typen av marknadsföring på samma sätt. Det här kan vi också 
koppla till det som Jobber & Fahy (2006, s. 65-66) skriver om att vi sållar bland den 
kunskap som finns runt omkring oss för att endast ta till oss den informationen som 
känns meningsfull.  
 
Tillit är en viktig faktor för att en relation skapas (Blackwell, 2006, s. 8). Som vi nämnt 
tidigare visar resultaten på fråga 15 att respondenterna känner någon form av tillförlit-
lighet till de tips bloggare ger och även att de känner tillit till de bloggar de läser, som 
framgår i fråga 12. Det kan jämföras med resultatet på fråga 8 där respondenterna fick 
ta ställning till om de ansåg att pop-ups och banner var en tillförlitlig marknadsförings-
form. Majoriteten, drygt 57 %, av respondenterna ansåg att den direkta marknadsföring-
en inte var tillförlitlig och 28,2 % ansåg att den var något tillförlitlig. De här resultaten 
visar på att respondenterna känner mer tillförlitlighet till bloggar än pop-ups och ban-
ners vilket vi anser tyder på att respondenterna känner en starkare relation till den indi-
rekta marknadsföringen, än vid den direkta. En sak som kan ha bidragit till att tilliten 
ser olika ut i de olika marknadsföringsformerna är att bloggläsarna kan kommentera det 
de läser i bloggar. Blackwell et al. (2006, s. 8) skriver att det är viktigt med ömsesidig 
samverkan och Carlsson (2009, s. 45) menar att företag ska uppmuntra till en dialog 
med kunderna, det här för att stärka relationen. När läsarna kommenterar i bloggarna 
skapas en ömsesidig samverkan och dialog mellan läsarna och bloggarna som vi anser 
kan stimulera relationen.   
 
Något som stärker det vi har kommit fram till ovan, det vill säga att respondenterna 
känner en relation till bloggarna och att de ser bloggarna som opinionsledare och refe-
rensgrupper är fråga 9 och 16. Vi frågade om de någon gång hade köpt en produkt eller 
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tjänst som de blivit tipsade om i en blogg eller sett på en pop-up eller banner. Här visar 
resultatet att 40 % av respondenterna någon gång har köpt en produkt eller tjänst de 
blivit tipsad om på en blogg, medans motsvarande siffra för pop-ups och banners är 8,7 
%. Det här resultatet kan ha påverkats av det Dijksterhuis et al. (2005, s. 193) skriver att 
konsumenter inte vet hur mycket omgivningen påverkar de beslut de tar. Det här tror vi 
kan ha påverkat respondenternas svar på fråga 8 och 16, då de kan ha påverkats under-
medvetet av både indirekt och direkt marknadsföring. Vi ser dock att skillnaden mel-
lan de här två resultaten, 40 % och 8,7 %, är så pass stor så att vi kan säga att respon-
denterna anser att de påverkas i en större utsträckning av den indirekta än direkta mark-
nadsföring.  
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6. Avslutande diskussion  
 
Vi ska nu diskutera vad vi har kommit fram till utifrån vår analys för att på så sätt föra 
en slutdiskussion om vilka för- och nackdelar det finns med att använda sig av indirekt 
marknadsföring för företag. Vi avslutar kapitlet med att komma med förslag på fram-
tida forskning.   
 
6.1 Slutdiskussion 
 
Då 89,5 % av respondenterna i vår undersökning var svenskar på Facebook mellan åld-
rarna 15 till 34 år väljer vi att generalisera vår diskussion att bara gälla svenskar på Fa-
cebook i den här åldersgruppen. Vi är även medvetna om att respondenternas svar i viss 
mån kan ha influerats av deras oförmåga att veta i vilken grad de har blivit påverkade av 
den indirekta och den direkta marknadsföringen samt att tilliten kan skilja sig åt bero-
ende på vilka bloggar respondenterna läser. Vi anser att vi trots den här problematiken 
kan föra en diskussion om vilka för- och nackdelar det finns för företag att använda sig 
av den indirekta marknadsföringen eftersom vi inte drar några absoluta slutsatser utan 
endast för en diskussion. 
 
Med empirin och analysen har vi sett vissa samband i det vi har diskuterat. Det vi ser är 
att om konsumentrena känner att de är en del av marknadsföringsprocessen genom att 
de till exempel kan kommentera i bloggar så stärks relationen som samtidigt bygger på 
en ömsesidig samverkan och tillit samt en tillförlitlighet till informationen som ges. 
Eftersom den direkta marknadsföringen kan ses som ett massmarknadsföringsverktyg i 
och med att konsumenterna inte kan påverka informationen så blir relationen och tilliten 
inte lika stark som vid den indirekta. Genom att använda sig av den indirekta marknads-
föringen uppstår en flervägskommunikation där företagen har möjligheten att få direkt 
respons på vad konsumenterna tycker och tänker. Det istället för att som i den direkta 
marknadsföringen använda sig av en envägskommunikation där företagen får slåss om 
konsumenternas uppmärksamhet eftersom det skapas ett stort brus genom all annan 
marknadsföring som finns runt oss. Det som kan diskuteras anser vi är om det alltid är 
bra att konsumenterna är en del av processen. Visst att det kan skapas en starkare relat-
ion mellan konsument och företag, men det är samtidigt en risk i den aspekten att före-
taget inte har någon kontroll över informationsflödet som skapas. Konsumenterna kan i 
bloggar gå in och kommentera inläggen och andra läsare kan reflektera över kommenta-
ren. Det finns heller ingen garanti att bloggarna skriver positivt om produkterna som 
företagen väljer att skicka till dem.  
 
Som vi har konstaterat så finns det en tillit till bloggarna hos respondenterna vilket vi 
anser är något som företagen kan dra nytta av när de ska marknadsföra sig. Om företag 
kan få bloggare att skriva bra om deras produkter och tjänster finns det en stor sannolik-
het att läsarna tror på det som bloggarna skriver och därmed blir intresserade. Samtidigt 
tror vi att den här tilliten beror på att respondenterna inte ser tipsen i bloggar som ren 
marknadsföring. Om företag börjar använda den här marknadsföringen mer frekvent så 
kan det leda till att konsumenterna blir mer medvetna om att det är marknadsföring och 
därmed bli mer skeptiska till informationen. Det här kan i sin tur leda till att konsumen-
terna inte känner samma tillit till bloggarna och därmed inte litar på det de skriver. Där-
för anser vi att företag måste vara försiktiga när de väljer att marknadsföra sig i bloggar 
så att inte konsumenterna uppfattar informationen som vinklad.  



!

! %N!

 
Med tanke på att det finns många fördelar med den indirekta marknadsföringen så anser 
vi att om företag utvecklar marknadsföringsformen på rätt sätt och i rätt dos, så kan det 
leda till starkare relationer och en tillit som är svår att uppnå med den traditionella 
massmarknadsföringen. Samtidigt ser vi i vår studie att företagen kan nå ut till många 
genom att marknadsföra sig på bloggar då 75,9 % av våra respondenter läser bloggar. 
 
Det finns även en etisk och rent juridisk aspekt som företag måste ta hänsyn till då de 
överväger att marknadsföra sig indirekt i bloggar. Att som bloggare skriva om en pro-
dukt eller tjänst som han eller hon får betalt för att skriva om är olagligt, om bloggaren 
inte nämner på något ställe i inlägget att han eller hon får betalt för att skiva om produk-
ten. När bloggare skriver om produkter och tjänster kan det räknas som en annons och 
går då under marknadsföringslagen. (Konsumentverket, 2009) Det här är aspekter som 
kan vara viktiga för företag att ta hänsyn till även om det inte är de som är direkt ansva-
riga för att den juridiska delen uppfylls av bloggaren. Om en bloggare väljer att inte 
följa de etiska och juridiska ståndpunkter som finns i samhället kan det även befläcka de 
företag som syns på bloggen. Det här gör att det är ytterst viktigt att företag med om-
sorg välja vilka bloggar de ska samarbeta med.  
 
6.2 Framtida forskning 
 
När vi började analysera vårt datamaterial upptäckte vi att fler teorier, utöver de teorier 
vi redan hade valt, kunde vara bra att använda vid en studie som den här. Då vi upplev-
de att det skulle bli alldeles för omfattande att föra in fler teorier i vår studie valde vi att 
inte göra det. Vi ser dock att teorier som Buzz marketing och Viral marketing kan vara 
bra att ta in vid framtida forskning inom ämnet indirekt marknadsföring i bloggar. Båda 
de här teorierna handlar om att låta andra personer föra budskapet om företagets varu-
märke och produkter vidare till vänner och bekanta (Konsumentverket c, 2010; Myren-
Wallenberg, 2010). Eftersom vi ser att bloggskrivare i många aspekter gör just det här 
till sina läsare, som kan upplevas som vänner eller bekanta till bloggarna, är de här teo-
rierna bra att ta med i framtida forskning.  
 
Vi valde att göra en kvantitativ studie för att undersöka vilka för- och nackdelar det 
finns med att använda sig av indirekt marknadsföring för företag. Vårt syfte var att jäm-
föra den indirekta marknadsföringen med den direkta för att se skillnaden däremellan. 
Med den här metoden fick vi en mer övergripande bild över problemet där vi såg olika 
samband. Inför framtida forskning anser vi att en kvalitativ inriktning kan vara ett bra 
komplement till studien då det skulle ge en mer djupgående bild av problemet. Ett för-
slag skulle då vara att göra intervjuer med bloggare, för att få en bättre förståelse för hur 
den indirekta marknadsföringen går till. Från att de blir kontaktade av företaget till att 
de skriver och tipsar om det i sin blogg. Det skulle även vara intressant att se hur de 
ställer sig till en roll som trendsättare och informationskälla på Internet. De här svaren 
skulle ge en bra grund att ta med sig till undersökningen av konsumentperspektivet. 
Svaren skulle ge en inblick i vilka frågor som är aktuella att ställa till konsumenter för 
att då på ett mer grundläggande sätt undersöka för och nackdelar med indirekt mark-
nadsföring för företag.  
 
Det skulle även vara intressant att undersöka hur konsumenters tillit är beroende av vil-
ken blogg de läser. Vi har som nämnt kommit fram till att konsumenternas tillit troligen 
påverkas av vilken blogg det är de läser och vem det är som skriver den. Därför kan det 
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vara bra att göra en studie i hur just tilliten till bloggar skiljer sig åt beroende på vad 
bloggen har för ämne och om det är ett ämne som intresserar respondenten samt om 
läsaren känner den som skriver bloggen.     
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Bilaga 1: Enkät 
 
Vi är två studenter vid Umeå Universitet som skriver C-uppsats inom ämnet marknads-
föring. Alla uppgifter kommer endast användas i den här studien och behandlas ano-
nymt.  
 
 
1. Kön? * 

  Kvinna 
  Man 

 
2. Ålder? * __________ 
 
 
3. Vilken stad bor du i? * _________________ 
 
 
4. Sysselsättning? * 
 

  Studerar 
  Arbetar 
  Arbetslös 
  Annat 

 
 
5. Din högsta påbörjade utbildning? * 

  Högstadiet 
  Gymnasiet/Komvux 
  Universitet/Högskola 

 
 
6. Hur ofta använder du dig av Internet? * 

  Dagligen 
  Några gånger i veckan 
  Ett par gånger i månaden 
  Aldrig 

 
 
7. När du surfar på Internet och stöter på pop-ups och banners, hur reagerar du då? * 

  Ignorerar. 
  Uppmärksammar, men klickar bort den. 
  Uppmärksammar, blir intresserad och klickar dig vidare. 
  Söker mer information i syfte att köpa produkten/tjänsten. 
  Har aldrig upplevt den här typen av marknadsföring. 

 
 
8. När du surfar på Internet och stöter på reklam i form av pop-ups och banners, hur till-
förlitlig anser du att den marknadsföringen är? * 
 

Inte tillförlitlig     1          2          3          4         5           6          7          8          9          10     
    Mycket tillförlitlig 

 

!
!

!
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9. Har du någon gång köpt en produkt/tjänst på grund av att du har sett den på en pop-up 
eller banner? * 
 

  Ja, många gånger. 
  Ja, några gånger. 
  Ja, en gång. 
  Nej, inte vad jag kommer ihåg. 
  Nej, aldrig. 

 
 
 
10. Hur ofta läser du bloggar? * Om Aldrig, gå vidare till fråga 18 

  Dagligen. 
  Några gånger i veckan. 
  Några gånger i månaden. 
  Aldrig 

 
 
11. Vilka typer av bloggar läser du? 

  Läser Läser inte  

Mode       

Träning och kost       

Mat           

Foto och bild       

Vardagsbetraktelser       

Populärkultur (film, musik och spel)       

Heminredning       

Företagsbloggar       

Politik       

Media       

Sport       

Annat       

 
 
  
 12. Jag känner tillit till de bloggar jag läser. 
    Ja, stor. 
    Ja, lite. 
    Nej. 
    Vet ej. 
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13. Hur viktigt anser du att följande kriterier är när du läser en blogg? 
  Inte viktigt Mindre viktigt Varken eller Viktigt Mycket viktigt  

Att den inspi-
rerar             

Innehåller 
intressant 

information 
            

Att den är 
uppdaterad             

Att den är 
underhållande             

Att den har 
bra språk             

 
 
 
14. När du läser bloggar och blir tipsad om produkter och tjänster, hur reagerar du oftast 
då? 

  Ignorerar. 
  Uppmärksammar. 
  Uppmärksammar och söker mer information. 
  Söker mer information i syfte att köpa. 
  Har aldrig upplevt den här typen av marknadsföring. 

 
 
15. Tänk dig att bloggare tipsar om en produkt/tjänst, hur tillförlitlig anser du att den här 
informationen är? 

Inte tillförlitlig     1          2          3          4         5           6          7          8          9          10     
    Mycket tillförlitlig 

 
 
 
16. Har du någon gång köpt en produkt/tjänst som du blivit tipsad om i en blogg? 

  Ja, många gånger. 
  Ja, några gånger. 
  Ja, en gång. 
  Nej, aldrig! 

 
 
17. Tänk dig att bloggare tipsar om en produkt/tjänst som du INTE kände till sedan tidi-
gare, är det sannolikt att du blir intresserad av den? 
 

Inte tillförlitlig     1          2          3          4         5           6          7          8          9          10     
    Mycket tillförlitlig 
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18. Vad/vilka påverkar dig när du ska köpa en ny produkt? * 

  Ingen påver-
kan 

Mindre påver-
kan Varken eller En viss påver-

kan Stor påverkan  

Pop-ups och 
banners             

Familj             

Vänner             

Butikssäljare             

Tv-reklam             

Bloggar             

Tidningsannonser             

Recensioner             

 
 
19. Vilken marknadsföringsform tror du påverkar konsumenter mest? * 

  Tips i bloggar 
  Pop-ups och banners 

 
Tack för din medverkan! Vill du ha chansen att vinna en av två biobiljetter, fyll i din email 
nedan!  
!
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !
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! ! ! ! !

!
!



!

! &"!

Bilaga 2: Frekvens tabeller 
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

 
!
 

Ålder 

N Valid 457 

Missing 0 

Mean 26,1162 

Median 23,0000 

 
2. Ålder? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 15 - 24 år 314 68,7 68,7 68,7 

25 - 34 år 95 20,8 20,8 89,5 

35 - 44 år 12 2,6 2,6 92,1 

45 - 54 år 21 4,6 4,6 96,7 

55 och äldre 15 3,3 3,3 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
 

4. Sysselsättning? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Studerar 278 60,8 60,8 60,8 

Arbetar 158 34,6 34,6 95,4 

Arbetslös 14 3,1 3,1 98,5 

Annat 7 1,5 1,5 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
 
 
 
 
 

 

1. Kön? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kvinna 269 58,9 58,9 58,9 

Man 188 41,1 41,1 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
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5. Din högsta påbörjade utbildning? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Högstadiet 6 1,3 1,3 1,3 

Gymnasium/Komvux 86 18,8 18,8 20,1 

Universitet/Högskola 365 79,9 79,9 100,0 

Total 457 100,0 100,0  

6. Hur ofta använder du dig av Internet? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Dagligen 452 98,9 98,9 98,9 

Några gånger i veckan 5 1,1 1,1 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
 

7. När du surfar på Internet och stöter på pop-ups och banners, hur reagerar du då? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ignorerar 249 54,5 54,5 54,5 

Uppmärksammar, men 

klickar bort den 

203 44,4 44,4 98,9 

Uppmärksammar, blir in-

tresserad och klickar dig 

vidare 

2 ,4 ,4 99,3 

Har aldrig upplevt den här 

typen av marknadsföring 

3 ,7 ,7 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
 
 

8. När du surfar på Internet och stöter på reklam i form av pop-ups och banners, hur 

tillförlitlig anser du att den marknadsföringen är? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Inte tillförlitlig 263 57,5 57,5 57,5 

Något tillförlitlig 129 28,2 28,2 85,8 

En viss tillförlitlighet 54 11,8 11,8 97,6 

Ganska tillförlitlig 9 2,0 2,0 99,6 

Mycket tillförlitlig 2 ,4 ,4 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
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9. Har du någon gång köpt en produkt/tjänst på grund av att du har sett den på en  pop-up 

eller banner? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja, några gånger 18 3,9 3,9 3,9 

Ja, en gång 22 4,8 4,8 8,8 

Nej, inte vad jag kommer 

ihåg 

122 26,7 26,7 35,4 

Nej, aldrig. 295 64,6 64,6 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
 

10. Hur ofta läser du bloggar? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Dagligen 129 28,2 28,2 28,2 

Några gånger i veckan 94 20,6 20,6 48,8 

Några gånger i månaden 124 27,1 27,1 75,9 

Aldrig 110 24,1 24,1 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
 
 

11. Vilka typer av bloggar läser du?  [Mode] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid   123 26,9 26,9 26,9 

Läser 173 37,9 37,9 64,8 

Läser inte 161 35,2 35,2 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
 
 

11. Vilka typer av bloggar läser du?  [Träning och kost] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid   136 29,8 29,8 29,8 

Läser 152 33,3 33,3 63,0 

Läser inte 169 37,0 37,0 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
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11. Vilka typer av bloggar läser du?  [Mat] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid   134 29,3 29,3 29,3 

Läser 119 26,0 26,0 55,4 

Läser inte 204 44,6 44,6 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
 
 

11. Vilka typer av bloggar läser du?  [Foto och bild] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid   140 30,6 30,6 30,6 

Läser 92 20,1 20,1 50,8 

Läser inte 225 49,2 49,2 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
 
 

11. Vilka typer av bloggar läser du?  [Vardagsbetraktelser] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid   133 29,1 29,1 29,1 

Läser 204 44,6 44,6 73,7 

Läser inte 120 26,3 26,3 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
 
 

11. Vilka typer av bloggar läser du?  [Populärkultur (film, musik och spel)] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid   142 31,1 31,1 31,1 

Läser 88 19,3 19,3 50,3 

Läser inte 227 49,7 49,7 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
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11. Vilka typer av bloggar läser du?  [Heminredning] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid   139 30,4 30,4 30,4 

Läser 84 18,4 18,4 48,8 

Läser inte 234 51,2 51,2 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
 

11. Vilka typer av bloggar läser du?  [Företagsbloggar] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid   146 31,9 31,9 31,9 

Läser 49 10,7 10,7 42,7 

Läser inte 262 57,3 57,3 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
 

11. Vilka typer av bloggar läser du?  [Politik] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid   141 30,9 30,9 30,9 

Läser 63 13,8 13,8 44,6 

Läser inte 253 55,4 55,4 100,0 

Total 457 100,0 100,0  

 

11. Vilka typer av bloggar läser du?  [Media] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid   143 31,3 31,3 31,3 

Läser 87 19,0 19,0 50,3 

Läser inte 227 49,7 49,7 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
 

11. Vilka typer av bloggar läser du?  [Sport] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid   141 30,9 30,9 30,9 

Läser 106 23,2 23,2 54,0 

Läser inte 210 46,0 46,0 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
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11. Vilka typer av bloggar läser du?  [Annat] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid   146 31,9 31,9 31,9 

Läser 173 37,9 37,9 69,8 

Läser inte 138 30,2 30,2 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
 
 

12. Jag känner tillit till de bloggar jag läser. 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid   110 24,1 24,1 24,1 

Ja, stor 115 25,2 25,2 49,2 

Ja, lite 174 38,1 38,1 87,3 

Nej 25 5,5 5,5 92,8 

Vet ej 33 7,2 7,2 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
 
 

13. Hur viktigt anser du att följande kriterier är när du läser en blogg? [Att den 

inspirerar] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid   112 24,5 24,5 24,5 

Inte viktigt 12 2,6 2,6 27,1 

Mindre viktigt 21 4,6 4,6 31,7 

Varken eller 91 19,9 19,9 51,6 

Viktigt 149 32,6 32,6 84,2 

Mycket viktigt 72 15,8 15,8 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
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13. Hur viktigt anser du att följande kriterier är när du läser en blogg? [Innehåller 

intressant information] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid   114 24,9 24,9 24,9 

Inte viktigt 3 ,7 ,7 25,6 

Mindre viktigt 7 1,5 1,5 27,1 

Varken eller 34 7,4 7,4 34,6 

Viktigt 160 35,0 35,0 69,6 

Mycket viktigt 139 30,4 30,4 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
 

13. Hur viktigt anser du att följande kriterier är när du läser en blogg? [Att den är 

uppdaterad] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid   114 24,9 24,9 24,9 

Inte viktigt 2 ,4 ,4 25,4 

Mindre viktigt 8 1,8 1,8 27,1 

Varken eller 32 7,0 7,0 34,1 

Viktigt 156 34,1 34,1 68,3 

Mycket viktigt 145 31,7 31,7 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
 

13. Hur viktigt anser du att följande kriterier är när du läser en blogg? [Att den är 

underhållande] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid   112 24,5 24,5 24,5 

Inte viktigt 5 1,1 1,1 25,6 

Mindre viktigt 6 1,3 1,3 26,9 

Varken eller 47 10,3 10,3 37,2 

Viktigt 156 34,1 34,1 71,3 

Mycket viktigt 131 28,7 28,7 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
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13. Hur viktigt anser du att följande kriterier är när du läser en blogg? [Att den 

har bra språk] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid   113 24,7 24,7 24,7 

Inte viktigt 5 1,1 1,1 25,8 

Mindre viktigt 41 9,0 9,0 34,8 

Varken eller 83 18,2 18,2 53,0 

Viktigt 125 27,4 27,4 80,3 

Mycket viktigt 90 19,7 19,7 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
 

14. När du läser bloggar och blir tipsad om produkter och tjänster, hur reagerar du oftast då? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid   110 24,1 24,1 24,1 

Ignorerar 69 15,1 15,1 39,2 

Uppmärksammar 173 37,9 37,9 77,0 

Uppmärksammar och söker 

mer information 

81 17,7 17,7 94,7 

Söker mer information i 

syfte att köpa 

7 1,5 1,5 96,3 

Har aldrig upplevt den här 

typen av marknadsföring 

17 3,7 3,7 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
 

15. Tänk dig att en bloggare tipsar om en produkt/tjänst,hur tillförlitlig anser du att den 

här informationen är? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid   111 24,3 24,3 24,3 

Inte tillförlitlig 32 7,0 7,0 31,3 

Något tillförlitlig 92 20,1 20,1 51,4 

En viss tillförlitlighet 130 28,4 28,4 79,9 

Ganska tillförlitlig 83 18,2 18,2 98,0 

Mycket tillförlitlig 9 2,0 2,0 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
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16. Har du någon gång köpt en produkt/tjänst som du blivit tipsad om i en blogg? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid   111 24,3 24,3 24,3 

Ja, många gånger 8 1,8 1,8 26,0 

Ja, några gånger 65 14,2 14,2 40,3 

Ja, en gång 66 14,4 14,4 54,7 

Nej, aldrig 207 45,3 45,3 100,0 

Total 457 100,0 100,0  

 

 
 

17. Tänk dig att en bloggare tipsar om en produkt/tjänst du INTE kände till, är det sanno-

likt att du blir intressead av den? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Inte sannolikt 36 7,9 10,4 10,4 

Något sannolikt 62 13,6 17,9 28,3 

En viss sannolikhet 143 31,3 41,3 69,7 

Ganska sannolikt 93 20,4 26,9 96,5 

Mycket sannolikt 12 2,6 3,5 100,0 

Total 346 75,7 100,0  
Missing System 111 24,3   
Total 457 100,0   

 
18. Vad/vilka påverkar dig när du ska köpa en ny produkt?   [Pop-ups och banners] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ingen påverkan 359 78,6 78,6 78,6 

Mindre påverkan 73 16,0 16,0 94,5 

Varken eller 20 4,4 4,4 98,9 

En viss påverkan 5 1,1 1,1 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
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18. Vad/vilka påverkar dig när du ska köpa en ny produkt?   [Familj] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ingen påverkan 11 2,4 2,4 2,4 

Mindre påverkan 26 5,7 5,7 8,1 

Varken eller 30 6,6 6,6 14,7 

En viss påverkan 242 53,0 53,0 67,6 

Stor påverkan 148 32,4 32,4 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
 

18. Vad/vilka påverkar dig när du ska köpa en ny produkt?   [Vänner] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ingen påverkan 1 ,2 ,2 ,2 

Mindre påverkan 9 2,0 2,0 2,2 

Vaken eller 14 3,1 3,1 5,3 

En viss påverkan 223 48,8 48,8 54,0 

Stor påverkan 210 46,0 46,0 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
 

18. Vad/vilka påverkar dig när du ska köpa en ny produkt?   [Butikssäljare] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ingen påverkan 38 8,3 8,3 8,3 

Mindre påverkan 84 18,4 18,4 26,7 

Varken eller 121 26,5 26,5 53,2 

En viss påverkan 202 44,2 44,2 97,4 

Stor påverkan 12 2,6 2,6 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
 

18. Vad/vilka påverkar dig när du ska köpa en ny produkt?   [Tv-reklam] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ingen påverkan 49 10,7 10,7 10,7 

Mindre påverkan 112 24,5 24,5 35,2 

Varken eller 118 25,8 25,8 61,1 

En viss påverkan 175 38,3 38,3 99,3 

Stor påverkan 3 ,7 ,7 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
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18. Vad/vilka påverkar dig när du ska köpa en ny produkt?   [Bloggar] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ingen påverkan 133 29,1 29,1 29,1 

Mindre påverkan 100 21,9 21,9 51,0 

Varken eller 105 23,0 23,0 74,0 

En viss påverkan 106 23,2 23,2 97,2 

Stor påverkan 13 2,8 2,8 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
 

18. Vad/vilka påverkar dig när du ska köpa en ny produkt?   [Tidningsannonser] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ingen påverkan 38 8,3 8,3 8,3 

Mindre påverkan 111 24,3 24,3 32,6 

Varken eller 134 29,3 29,3 61,9 

En viss påverkan 164 35,9 35,9 97,8 

Stor påverkan 10 2,2 2,2 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
 

18. Vad/vilka påverkar dig när du ska köpa en ny produkt?   [Recensioner] 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ingen påverkan 12 2,6 2,6 2,6 

Mindre påverkan 34 7,4 7,4 10,1 

Varken eller 52 11,4 11,4 21,4 

En viss påverkan 230 50,3 50,3 71,8 

Stor påverkan 129 28,2 28,2 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
 

19. Vilken marknadsföringsform tror du påverkar konsumenter mest? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tips i bloggar 402 88,0 88,0 88,0 

Pop-ups och banners 55 12,0 12,0 100,0 

Total 457 100,0 100,0  
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