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Sammanfattning 

I Sverige har massmediemarknaden under de senaste årtiondena ökat explosionsartat. I ett allt 

mer växande reklambrus har annonsörerna fått svårt att nå och påverka konsumenterna med 

sina budskap. Till följd av detta söker annonsörer nya sätt att kommunicera med marknaden. 

En form av marknadsföring som fortfarande anses kunna nå konsumenterna är word of mouth 

marketing, där företag uppmuntrar och underlättar för konsumenter att prata med varandra om 

produkter och varumärken i olika kommunikationsforum. Ett högaktuellt och växande sådant 

forum är den personliga bloggen. Bloggen börjar växa till en intressant marknadsföringskanal, 

eftersom dess budskap antas anses vara trovärdiga av konsumenterna. Samtidigt som företags 

inblandning i bloggar genom sponsring och annonsering har ökat, har också dess popularitet 

ökat. Här uppkommer frågan huruvida konsumenterna är medvetna om detta spel bakom 

kulisserna och på vilka faktorer en bloggs trovärdighet faktiskt byggs.  

 

Utgångspunkten för uppsatsen är författarnas tankar att bloggen kan anses vara ett uttryck för 

word of mouth och dess skribenter liknas vid opinionsledare. Således skulle trovärdigheten 

för konsumenterna kunna bero på dessa faktorer.  Denna uppsats syftar till att undersöka 

huruvida bloggen är trovärdig, vilka faktorer som gör bloggen trovärdig och om den kan 

fortsätta vara det utifrån ett konsumentperspektiv. Detta undersöks genom 

problemformuleringen ”vad gör bloggen trovärdig utifrån ett konsumentperspektiv” samt 

”kan bloggen fortsätta att vara trovärdig för konsumenterna.” Studien har genomförts med 

en deduktiv ansats där utgångspunkt har tagits i teori och empirisk data samlats in genom 

semi-standardiserade kvalitativa intervjuer med sex läsare till de största tio bloggarna i 

Sverige idag. 

 

De slutsatser författarna kunnat dra utifrån resultatet av studien är att bloggens trovärdighet 

framförallt bygger på bloggarens roll som opinionsledare men även att den kan anses vara ett 

uttryck för word of mouth.  Resultatet pekar också på att bloggen även fortsättningsvis kan 

vara trovärdig, så länge bloggaren håller sig inom ramen för vad som läsaren anser stämma 

överens med bloggarens person.  

 

Nyckelord: Marknadsföring, blogg, trovärdighet, konsumentperspektiv, opinionsledare, word 

of mouth 
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1. Inledning 

I inledningskapitlet ges läsaren en överblick av det valda forskningsområdet och uppsatsen 

som helhet. Det inleds med en återgivelse av bakgrunden med tillhörande problemdiskussion 

av uppsatsens ämnesområde. Diskussionen leder fram till uppsatsens frågeställning och 

mynnar sedan ut i uppsatsens syfte. Därefter presenteras centrala begrepp, avgränsningar 

och uppsatsens disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

I Sverige har massmediemarknaden under de senaste årtiondena ökat explosionsartat. För bara 

25 år sedan hade majoriteten av Sveriges befolkning två TV-kanaler och Internet hade ännu 

inte fått sitt genombrott (Dahlqvist & Linde, 2005). Idag har Internet över 600 miljoner 

användare och utbudet inom traditionella medier såsom TV, radio och press har mångdubblats 

flera gånger om. De traditionella medierna har dessutom fått konkurrens av nya medier och 

mediemarknaden består numera dels av den grupp som benämns som traditionella medier 

men också av de nya medierna; Internet, direktreklam, gratistidningar, annonsblad, sponsring 

och events. Medieutbudet en annonsör har idag är med andra ord oändligt stort. En naturlig 

effekt av detta är den ökade mängd reklambudskap som konsumenter dagligen exponeras för.  

Det talas i litteraturen om att så många som 5000 budskap per dag når oss konsumenter 

(Grusell, 2008) och under en vanlig dag ägnar en svensk i genomsnitt sex timmar åt 

mediekonsumtion (Schierbeck, 2007).   

 

Ett ökat utbud ger också konsumenterna en viss möjlighet att själva välja vilka medier de vill 

använda och således också i viss mån vilka budskap de vill exponeras för. Detta urval är 

också nödvändigt eftersom mängden budskap som når konsumenterna är fler än vad de kan 

registrera och minnas (Dahlqvist & Linde, 2005). Förutom svårigheten för annonsörerna att ta 

sig igenom mediebruset ökar dessutom konsumenternas negativa inställning till reklam i 

flertalet medier (Grusell, 2006). Överexponeringen av reklambudskap i samhället har lett till 

att konsumenterna tröttnat på reklamen. Citatet “Advertising is what happens on TV when 

people go to the bathroom” av Eric Silver, Creative Director på BBDO New York, illustrerar 

väl den ökande problematiken för marknadsförare att nå konsumenterna med sitt budskap 

(Sullivan, 2008).  
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Från de senaste decenniernas utveckling på mediemarknaden är det inte svårt att dra slutsatsen 

att annonsörer nu söker nya metoder för att kommunicera med marknaden. En tydlig trend 

syns i fördelningen av investerade pengar i tryckt kommunikation jämfört med personlig 

kommunikation, till fördel för den personliga. Att kommunikations- och PR-branschen ökar 

samtidigt som reklambranschen stagnerar är ytterligare en indikation på hur mediemarknaden 

utvecklas (Thorstenson, 2006).  

 

När de traditionella mediekanalerna får allt svårare att påverka konsumenterna tvingas 

företagen se sig om efter nya former av kommunikation. En av de få former av 

marknadsföring som fortfarande anses kunna påverka de allt mer reklamskygga 

konsumenterna är word of mouth marketing (Hofman, 2006).  

 

Word of mouth kan enligt Word of Mouth Marketing Association (WOMMA) definieras som 

”The act of consumers providing information to other consumers” (www.womma.org: 1) och 

handlar alltså om att konsumenter talar om produkter, tjänster och varumärken och söker råd 

av varandra. Det är en naturlig del av den dagliga konversationen konsumenter emellan. 

Allteftersom marknadsförare uppmärksammat vilken hög påverkan denna interaktion har på 

den enskilde konsumentens köpbeslut har det blivit allt mer aktuellt att fånga upp detta 

fenomen som marknadsföringskanal och härav har word of mouth marketing växt fram. Word 

of mouth marketing handlar om att utnyttja möjligheten att få vara en del av konsumenternas 

naturliga intresse för att tala om produkter med varandra. Målet med word of mouth 

marketing är att få en produkt omtalad på rätt plats vid rätt tillfälle och av rätt konsumenter 

(www.womma.org: 1). En av de bidragande orsakerna till utvecklingen av word of mouth är 

Internets framfart. Internet erbjuder ett i det närmsta oändligt utbud av kommunikationsforum 

där word of mouth blivit en naturlig del. Ett exempel på ett starkt växande och högaktuellt 

sådant forum är bloggen (Thorstenson, 2006).  

 

Utvecklingen av antalet bloggar har varit explosiv de senaste åren (Thorstenson, 2006). Bara i 

USA finns det uppskattningsvis tolv miljoner bloggar och omkring 60 miljoner amerikanare 

läser bloggar regelbundet.  I hela världen pekar siffran åt 40 till 50 miljoner bloggar med en 

tillväxthastighet av 100 procent på sex månader. Det har blivit enklare för gemene man att 

publicera, läsa och kommentera bloggar och idag är det allt från privatpersoner till kändisar, 

företag, journalister och politiker som bloggar. Också i Sverige har bloggarna vuxit och 

mycket talar för att vi når samma utveckling här som i USA; ökningen av 
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Internetanvändandet i det svenska samhället, ett ökat kommersiellt intresse för webbsidor 

samt den yngre generationen som vant sig vid att använda sociala verktyg och 

nätverksplattformar för kommunikation sinsemellan är alla indikatorer på en fortsatt ökning 

av bloggens inflytelse i samhället. Fler har uppmärksammat bloggens allt mer växande 

ställning. Marydee Ojala (2005) skriver i en artikel i Business Information Review att 

utvecklingen har gått framåt; bloggarnas läsare har ökat i antal och dess skribenter blivit 

erkända som trovärdiga och respekterade. Bloggen har blivit en del av den etablerade 

mediekulturen och kan idag vara ett affärsutvecklingsverktyg likväl som en personlig dagbok. 

 

Inom teorin av word of mouth talas om opinionsledare (Thorstenson, 2006). Dessa 

opinionsledare är människor inom konsumentens bekantskapskrets som denne känner 

förtroende för, det är ofta de som är först med att testa eller uttala sig om en produkt och ofta 

dem som konsumenten vänder sig till för att få råd och åsikter. En viktig ingrediens för att 

lyckas med word of mouth marketing är att nå dessa opinionsledare med sitt budskap, för att 

öka möjligheten till en bra spridning av sitt budskap (Thorstenson, 2006).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Som tidigare nämnts söker marknadsförare nya kanaler för att kommunicera sitt budskap till 

konsumenten på en allt brusigare marknad. Word of mouth marketing är en 

marknadsföringsmetod som fortfarande tar sig igenom bruset då den inte lika tydligt uppfattas 

som reklam. Internet har skapat nya möjligheter för konsumenter att interagera med varandra 

och sprida word of mouth, inte minst via diskussioner och inlägg i personliga bloggar. På 

senare tid har inte bara konsumenterna tagit intresse i de personliga bloggarna, utan även 

företagen. Bloggen börjar växa till en ny och intressant marknadsföringskanal för företagen 

att investera i (Thorstenson, 2006). I syfte att få sin produkt att synas och höras på rätt plats 

har företag börjat söka samarbeten med ledande bloggare för att få sina produkter 

uppmärksammade i bloggen. Detta kan ske i olika former; dels genom bannerannonsering på 

bloggens sida, dels genom att skicka produktprover eller genom att skriva en form av 

sponsringsavtal med bloggens innehavare. Ofta sker denna sponsring utan att det tydligt anges 

för konsumenten. Härvid uppstår en diskussion huruvida bloggen kan vara trovärdig som 

källa för information om varumärken och produkter ur konsumentens perspektiv. Bloggarnas 

läsare verkar ha stort förtroende för bloggarna och influeras mycket av dem i sina köpbeslut, 

något som påminner om relationer till vad som i litteraturen benämns som opinionsledare. 
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Men hur medvetna är konsumenterna om vad som sker bakom kulisserna? Kan bloggens 

trovärdighet fortsätta att vara hög allteftersom företag intresserar sig mer för, investerar i och 

påverkar innehållet i den? På WOMMA:s hemsida går att läsa:  

 

Word of mouth can't be faked or invented. Attempting to fake word of mouth is unethical and 

creates a backlash, damages the brand, and tarnishes the corporate reputation. Legitimate word of 

mouth marketing acknowledges consumers’ intelligence -- it never attempts to fool them. Ethical 

marketers reject all tactics related to manipulation, deception, infiltration, or dishonesty 

(www.womma.org: 1). 

 

Bland medlemmarna i WOMMA finns en rädsla för att andra använder sig av word of mouth 

marketing för att lura konsumenter (Hofman, 2006). En ökad förekomst av sådana försök 

skulle kunna underminera tillförlitligheten för en, av många marknadsförare ansedd som, 

ovärderlig marknadsföringsform. 

 

1.3 Frågeställning 

Enligt föregående diskussion uppstår tanken att bloggar kan anses vara ett uttryck för word of 

mouth och dess skribenter liknas vid vad som i teorin benämns som opinionsledare, vilket 

därmed skulle göra bloggen trovärdig ur ett konsumentperspektiv. Men samtidigt som företag 

intresserat sig mer för, investerat i och påverkat innehållet i bloggar har också bloggarnas 

popularitet fortsatt att öka. Här uppkommer frågan om konsumenterna inte är medvetna om 

företagens spel bakom kulisserna eller om bloggens trovärdighet beror på andra faktorer än 

word of mouth och opinionsledare. Därför blir det intressant att undersöka konsumenternas 

syn på bloggar och trovärdighet och ställa sig frågan: 

 

Vad gör bloggen trovärdig utifrån ett konsumentperspektiv? 

 

Den pågående utvecklingen indikerar att både bloggläsandet och företagens investering i 

bloggar kommer att fortsätta öka. Det blir därför intressant att även belysa hur 

konsumenternas syn på trovärdigheten kan komma att påverka bloggens utveckling i 

framtiden och ställa sig frågan: 

 

 Kan bloggen fortsätta att vara trovärdig för konsumenterna? 
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1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är således att undersöka huruvida bloggen är trovärdig, vilka faktorer som 

gör bloggen trovärdig och om den kan fortsätta vara det utifrån ett konsumentperspektiv.  

 

1.5 Avgränsningar 

På grund av begränsningar i tid och resurser är uppsatsen avgränsad till att endast behandla 

svenska bloggar och bloggläsare, då en kartläggning och identifikation av de största bloggarna 

globalt samt att komma i kontakt med dess läsare vore ett i tid alltför omfattande arbete för 

denna uppsats.  I urvalet för den empiriska undersökningen har sex läsare av Sveriges tio 

största bloggar valts ut genom ett slumpmässigt urval. Dessa bloggar kan anses vara de mest 

intressanta ur ett marknadsföringsperspektiv eftersom de har flest läsare och därmed också 

störst möjlighet att nå ut till ett stort antal konsumenter.  

 

1.6 Centrala begrepp 

I uppsatsen förekommer ett antal centrala begrepp som är av vikt att definiera för en ökad 

förståelse hos läsaren. De definitioner som används i denna uppsats följer nedan; 

 

Blogg  

En blogg är en slags öppen dagbok på Internet där innehavaren kan posta inlägg om 

exempelvis sin vardag, sin syn på samhället och världen samt komma i kontakt med 

likasinnade (Frankel, 2005). Att skriva inlägg i en blogg kallas för att blogga och den som 

skriver inläggen för bloggare.  

 

Word of mouth 

Word of mouth kan definieras som ”The act of consumers providing information to other 

consumers” (www.womma.org: 1) och handlar alltså om att konsumenter talar om produkter, 

tjänster och varumärken och söker råd av varandra. 
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Opinionsledare 

Opinionsledare är människor till vilka andra vänder sig för att få råd och kunskap (Lazarsfeld, 

P & Berelson, B & Gaudet, H, 1948). Dessa människor har ofta ett mer extensivt nätverk och 

konsumerar mer media än genomsnittet i samhället. 

 

Sponsring 

Sponsring är ett samarbete där en verksamhet i utbyte mot reklam eller PR mottar vissa 

förmåner från ett företag (www.ne.se). 

 

1.7 Uppsatsens disposition 

I uppsatsens inledande kapitel har bakgrunden till undersökningen presenterats. I kommande 

kapitel behandlas följande: 

 

Kapitel 2 Metod 

I metodkapitlet beskrivs och diskuteras val av forskningsansats, val av metod samt hur data 

samlats in. Valen klargörs och motiveras med utgångspunkt i att på bästa sätt kunna uppfylla 

uppsatsens syfte och besvara uppsatsens problemformulering. Avslutningsvis diskuteras 

undersökningens tillförlitlighet utifrån begreppen reliabilitet och validitet samt metod- och 

källkritik. 

 

Kapitel 3 Teori 

I teorikapitlet beskrivs de teorier som ligger till grund för uppsatsen och är relevanta att belysa 

utifrån uppsatsens problemformulering. Här presenteras teori kring bloggar, word of mouth, 

opinionsledare och kommunikation, vilka belyses ur ett konsument- och 

trovärdighetsperspektiv. 

  

Kapitel 4 Empiri 

I empiriavsnittet presenteras resultatet av den empiriska studien som genomförts i uppsatsen.  

Inledningsvis presenteras intervjupersonerna, därefter följer en sammanfattning av deras 

relation till bloggar samt tankar och åsikter kring bloggar, trovärdighet och bloggens framtid. 
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Kapitel 5 Analys  

I enlighet med uppsatsens syfte analyseras i detta kapitel bloggens trovärdighet utifrån ett 

konsumentperspektiv. Genom en jämförelse av empiri mot teorier kring word of mouth, 

opinionsledare och kommunikation belyses skillnader och likheter mellan teori och 

respondenternas svar och de centrala resultaten lyftes fram.  

 

Kapitel 6 Avslutande diskussion 

I den avslutande diskussionen resoneras kring bakomliggande orsaker till de resultat som 

framkommit efter analysen av den insamlade teoretiska och empiriska datan i studien. Här 

presenteras också de slutsatser författarna har kunnat dra till följd av analysen och denna 

diskussion. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning. 

 

Kapitel 7 Källförteckning 

Här redovisas samtliga källor som använts i uppsatsen. 
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2. Metod  

I metodkapitlet beskrivs och diskuteras val av forskningsansats, val av metod samt hur data 

samlats in. Valen klargörs och motiveras med utgångspunkt i att på bästa sätt kunna uppfylla 

uppsatsens syfte och besvara uppsatsens problemformulering. Avslutningsvis diskuteras 

undersökningens tillförlitlighet utifrån begreppen reliabilitet och validitet samt metod- och 

källkritik. 

 

2.1 Val av ämne 

Vid valet av uppsatsämne var det centrala att finna ett högaktuellt ämne som intresserade 

författarna och en frågeställning som kunde tillföra ny kunskap. Valet föll då på det relativt 

nya fenomenet marknadsföring via blogg. Vid undersökning av tidigare forskning upptäcktes 

att ingen av de författare som tidigare berört ämnet hade gjort det ur ett konsumentperspektiv 

och således konstaterades att denna infallsvinkel var den mest relevanta och intressanta att 

genomföra undersökningen utifrån.  

 

2.2 Övergripande tillvägagångssätt 

Vid insamling av sekundärdata till denna uppsats har efterforskningar gjorts via olika 

databaser, bland annat Libris, Emerald och ABI/Inform. Utbudet av befintlig kunskap inom 

området bloggar och trovärdighet är begränsat och därav mynnade den inledande 

datasökningen ut i en mer extensiv sådan där teorier som kan knytas an uppsatsens 

problemområde valdes ut. Uppsatsens teoretiska referensram grundar sig i författarnas tankar 

att bloggar kan anses vara ett uttryck för word of mouth, att de främsta bloggskrivarna i 

Sverige idag kan anses vara opinionsledare och att bloggarnas läsare är mottagare av 

kommunikation. Under uppsatsens gång har bedömningen av den litteratur och sekundärdata 

som utnyttjats gjorts opartiskt och oberoende. Hänsyn till och utgångspunkt har tagits i 

befintlig forskning, då strävan är att uppsatsen ska tillföra ny och kompletterande kunskap. 

Detta förfaringssätt är betydelsefullt för att kunna nyttja tidigare forskares och författares 

slutsatser. Av denna anledning har mycket arbete lagts vid granskning av litteratur och 

översikt kring ämnesområdena.  
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Då grundtanken i valet av uppsatsämne var att kunna utforska ett tidigare obelyst perspektiv 

av ett högaktuellt ämne, valdes primärdata att samlas in genom en empirisk studie utifrån ett 

konsumentperspektiv. Insamlandet av primärdata har på grund av den geografiska spridningen 

skett genom telefonintervjuer med samtliga respondenter.  

 

Utifrån frågeställningen konstruerades en intervjuguide, där relevanta frågor och teman 

sammanställdes med avseende att besvara uppsatsens syfte. Med hjälp av hemsidan 

Bloggtoppen.se, presenterad i bilaga 1, gjordes en kartläggning över de tio populäraste 

svenska bloggarna idag och läsare till dessa kontaktades slumpmässigt med en förfrågan om 

intervju. Utifrån svaren på förfrågan gjordes ett urval av vilka respondenter som skulle 

användas i uppsatsen. Strävan var att respondenterna inom urvalsgruppen skulle vara jämt 

fördelade över åldersgrupper och kön, men eftersom det vid kartläggningen framkom att 

målgruppen för de utvalda bloggarna till större delen utgörs av unga kvinnor består också 

urvalet av fem kvinnor och en man i åldrarna 17 till 27 år. Respondenterna kan anses vara en 

representativ grupp för dessa bloggars läsare.  

 

2.3 Val av forskningsansats 

Vid insamling av data finns det två strategier för att få grepp om verkligheten – induktiv och 

deduktiv (Jacobsen, 2002). Den deduktiva strategin kan också kallas ”från teori till empiri” 

och innebär att författarna först bildar sig en uppfattning av hur verkligheten ser ut för att 

sedan samla in empiri för att se om uppfattningen stämmer överens med verkligheten. Vid en 

induktiv strategi går författarna istället från empiri till teori, vilket innebär att arbetet inleds 

med en förutsättningslös datainsamling vars information sedan systematiseras och därefter 

formuleras teorin (Jacobsen, 2002).  

 

Denna uppsats antar den deduktiva strategin. Trots bristen på teori kring bloggar som 

marknadsföringskanal har valet gjorts att utgå ifrån teoretiska modeller, och då från teoretiska 

modeller inom närrelaterade ämnen som funnits relevanta för studien.  

 

För att förklara och beskriva djup och bredd av en undersökning menar Jacobsen (2002) att en 

forskare ska använda sig av begreppen intensiv eller extensiv. En intensiv ansats används för 

att beskriva djupet av ett fenomen i en undersökning. Med denna metod existerar möjlighet 



10 

till att undersöka flera variabler med ett färre antal enheter. Extensiv ansats innebär att 

bredden studeras i en undersökning, ett fåtal variabler undersöks hos en stor grupp av enheter. 

Detta ger en forskare en allomfattande bild av hur realiteten fungerar. Jacobsen (2002) menar 

att desto fler enheter som undersöks ju mer generellt blir resultatet av en undersökning.  

 

Denna undersökning antar en intensiv ansats, där ett fåtal respondenter intervjuats om ett 

flertal variabler. På så sätt kan ett djupare förstående för uppsatsens problemområde skapas.  

 

2.4 Val av undersökningsmetod 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns två huvudformer av metoder; kvalitativa 

och kvantitativa metoder (Andersen, 1998). Huvudsyftet i de kvalitativa metoderna är att 

skapa en djupare förståelse om det problem som undersöks genom datainsamling. Syftet är i 

första hand förstående, hellre än förklarande. De kvantitativa metoderna för tankarna till 

naturvetenskapen och har ett större inslag av matematiska formler och riktlinjer. Här är syftet 

i första hand att förklara orsaken till det undersökta problemområdet (Andersen, 1998).  

 

Uppsatsens kunskapssyfte, problemställning och objektområde är de faktorer som styr valet 

av metodansats. Eftersom kvalitativ metod har som huvudsyfte att åstadkomma förståelse för 

det undersökta problemet är det också den metod som använts i denna uppsats. Uppsatsens 

syfte är att belysa problemformuleringen utifrån ett konsumentperspektiv och då på djupet i 

detta perspektiv. Forskningen ämnar inte presentera kvantifierande data utan istället skapa och 

öka kunskapen kring problemområdet och därför lämpar sig den kvalitativa 

forskningsintervjun bäst. 

 

Vid genomförandet av en kvalitativ forskningsintervju finns det en mängd olika 

tillvägagångssätt att använda sig av. Dessa tillvägagångssätt kan skiljas och klassificeras med 

utgångspunkt i graden av standardisering (Lundahl & Skärvad, 1999). I studien används semi-

standariserade intervjuer som innebär att intervjuaren på förhand utformat en intervjuguide 

med frågor och teman som ska beröras. Utifrån de grundläggande frågorna försöker 

intervjuaren få respondenten att utveckla sina svar för att skaffa sig en djupare förståelse. Då 

syftet i denna studie är just att skapa en djupare förståelse kring vad respondenterna menar gör 

en blogg trovärdig ansågs den semi-standardiserade intervjuformen, där respondenterna tillåts 

svara mer fritt kring intervjuns teman, vara bäst lämpad. 
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2.5 Metodkritik 

Vid genomförandet av en forskningsstudie är det av största vikt att författarna har ett kritiskt 

förhållningssätt till de metoder som används. Här belyses i studien valda tillvägagångssätt 

kritiskt.  

 

2.5.1 Validitet och reliabilitet 

Det akademiska värdet av en studie kan bedömas utifrån två begrepp; reliabilitet och validitet 

(Andersen, 1998).  Validitetsbegreppet kan delas in i inre och yttre validitet (Jacobsen, 2002). 

Intern validitet handlar om ifall det undersökta fenomenet beskrivits på ett riktigt sätt. Den 

externa validiteten berör generaliserbarheten av resultaten. Dock är avsikten med kvalitativa 

undersökningar i normalfallet inte att generalisera från undersökningsurvalet till en större 

population, utan istället att greppa och fördjupa kunskap (Jacobsen, 2002). Författarna är 

medvetna om att resultatet av denna studie kan vara svårt att generalisera, då endast sex av 

hundratusentals bloggläsare intervjuats. I likhet med litteraturens beskrivning av kvalitativa 

undersökningar syftar dock inte heller denna undersökning till att generalisera, utan snarare 

till att förstå och fördjupa kunskap. En studie har uppnått hög validitet när den verkligen 

mäter det som den avser att mäta (Andersen, 1998).  

 

Reliabilitet fastställer i vilken grad en studies resultat påverkats av slumpen och hur exakt och 

en studie mätt det som den avsett mäta, oavsett vad det är (Andersen, 1998). Författarna bör 

sträva efter att utföra en undersökning på så sätt att ungefär samma resultat skulle uppnås om 

exakt samma studie genomfördes på exakt samma sätt upprepade gånger (Jacobsen, 2002). 

Kort sagt bör strävan vara att en studie mäter det som är avsett att mätas och att resultatet går 

att lita på, något som uppnås genom en korrekt genomförd studie (Jacobsen, 2002). Denna 

uppsats syfte är att undersöka vilka faktorer som gör bloggen trovärdig ur ett 

konsumentperspektiv samt om den kan fortsätta att vara trovärdig. För att på bästa sätt 

undersöka detta problem har en kvalitativ studie utförts genom att fullgöra undersökningen 

utifrån konsumenters synvinkel. I denna uppsats empiriska undersökning har frågorna ställs 

till konsumenter; bloggläsare av Sveriges största bloggar eftersom de kan anses ha erfarenhet 

av problemet. Frågorna är noga utformade utifrån uppsatsens problemformulering och med 

avsikt att kunna uppfylla uppsatsens syfte.  

 

 



12 

2.5.2 Intervjuareffekten 

Av den kritik som riktas mot den kvalitativa forskningsmetoden kan den så kallade 

intervjuareffekten anses vara en av de mest omtalade (Jacobsen, 2002). Den innebär att den 

som intervjuas påverkas av den som intervjuar och resultatet kan således bli omedvetet styrt 

och missvisande. Risken för att effekten ska uppstå blir än större när intervjuer vid en och 

samma undersökning utförs av olika intervjupersoner, då olika intervjuare ger olika stimuli 

och därför kommer till olika resultat (Jacobsen, 2002). Dessa problem har reflekterats över 

och tagits hänsyn till och därmed följer beslutet att samma författare genomfört samtliga 

intervjuer. 

 

2.5.3 Telefonintervju 

Att genomföra empiriska studier genom individuella intervjuer är vanligen en 

kostnadskrävande process (Jacobsen, 2002). Ett sätt att reducera denna kostnad är att 

genomföra intervjuerna per telefon, vilket dock kan medföra vissa begränsningar i 

intervjusituationen. Intervjuaren får svårare att notera hur respondenten beter sig vid en 

telefonintervju och det blir omöjligt att tolka respondentens ansiktsuttryck och kroppsspråk. 

Det skapas lättare en öppen stämning vid en personlig intervju, vilket kan underlätta när 

känsliga frågor berörs (Jacobsen 2002). 

 

Telefonintervju kan också ha flera fördelar än bara kostnadsfördelar; intervjuareffekten kan 

reduceras i och med att respondenten inte påverkas av intervjuarens kroppsspråk och 

ansiktsuttryck och möjligheten för respondenten att vara anonym blir också större (Jacobsen, 

2002). Vid genomförandet av den empiriska studien i denna uppsats har stor vikt lagts vid att 

följa upp respondenternas svar med följdfrågor för att på bästa sätt säkerställa att svaren kan 

tolkas på rätt sätt. Intervjuerna har också spelats in för att båda författarna i efterhand ska 

kunna gå tillbaka och se till att inga svar utelämnats eller misstolkats. 

 

2.6 Källkritik 

Alla datakällor i forskningssammanhang bör bedömas kvalitetsmässigt (Denscombe, 2000). 

Vid en kvalitetsmässig bedömning av källor kan forskaren ställa sig ett antal frågor utifrån 

fyra värderingskriterier;  
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Autenticitet  - Är källan äkta och original, är den vad den utger sig för att vara?  

Trovärdighet  – Är innehållet korrekt och fritt från subjektiva meningar? I vilket syfte och av 

vem är källan författad? 

Representativitet – Är källan representativt för sitt område? Skildrar det en typisk enhet 

inom ämnet? 

Innebörd – Har källan en tydlig innebörd? Är innehållet entydigt, fritt från motsägelser och 

osagda saker? 

 

I uppsatsen har hänsyn till ovanstående värderingskriterier tagits och utvalda källor noggrant 

värderats utifrån de givna frågeställningarna. På så sätt är det i uppsatsen säkerställt att den 

insamlade datan kan anses autentisk, trovärdig och representativ för uppsatsens 

utredningsområde (Denscombe, 2000).  
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 3. Teori  

I teorikapitlet beskrivs de teorier som ligger till grund för uppsatsen och är relevanta att 

belysa utifrån uppsatsens problemformulering. Här presenteras teori kring bloggar, word of 

mouth, opinionsledare och kommunikation, vilka belyses ur ett konsument- och 

trovärdighetsperspektiv. 

 

3.1 Bloggar 

Det finns lika många typer av bloggar som det finns skäl till att blogga (Frankel, 2005). 

Bloggandet kan både ha grund i personliga skäl eller i rent kommersiella skäl och vanligast är 

att man skiljer på begreppen personliga- och företagsbloggar. De personliga bloggarna är ofta 

ett uttryck för privatpersoner som vill skriva av sig, en slags öppen dagbok på Internet för att 

dela med sig av sin syn på samhället och världen och komma i kontakt med likasinnade. 

Företagsbloggarna är å andra sidan en marknadsföringskanal som företaget kan använda för 

att kommunicera med sina kunder och därför kan de inte heller sägas vara ett uttryck för word 

of mouth (Frankel, 2005).  Dessa begrepp är viktiga att definiera och särskilja som grund i 

denna uppsats. Fortsättningsvis i uppsatsen berörs enbart de personliga bloggarna och dessa 

benämns därvid som bloggar och dess skribenter som bloggare. 

 

Oftast kategoriseras bloggar utifrån ämnesområde, som till exempel politik, mode eller bilar 

(Frankel, 2005). De kan också indelas ur ett tekniskt perspektiv; det finns bloggar som är helt 

textbaserade, de som innehåller video (vlogging) eller bloggar med ljud (podcasting).  

 

3.1.1 Bloggar och trovärdighet 

När mediebruset ökar, ökar också svårigheterna för konsumenterna att avgöra hur trovärdig 

all information och budskap de mottar egentligen är (Thorstenson, 2006). Den enorma 

ökningen av antalet webbsidor och bloggar där andra delar med sig av sina 

rekommendationer, synpunkter och erfarenheter av produkter och varumärken gör att 

konsumentens förtroende för avsändaren kan komma att bli helt avgörande för tilltron till 

innehållet. Detta ställer enligt Thorstenson (2006) högre krav på uppriktighet och äkthet i 

kommunikationen. Frankel (2005) diskuterar de problem med trovärdighet som kan uppstå 

när företag utnyttjar bloggar som marknadsföringskanal. Han beskriver att det finns bloggar 

som utger sig för att vara objektiva och samtidigt någorlunda tydligt förespråkar en viss 
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produkt eller varumärke utan att egentligen förklara varför. Frankel (2005) menar att det i 

dessa situationer blir tydligt för läsaren att bloggens syfte är att marknadsföra en viss produkt 

och att all trovärdighet för bloggen då försvinner. En oskriven regel inom bloggvärlden är att 

innehavaren av bloggen tydligt ska ange eventuell påverkan av anställning, sponsorer, 

annonsörer eller liknande. En regel som enligt Frankel (2005) är värd att ta på största allvar 

för att upprätthålla en bloggs förtroende. 

 

Det finns även exempel på rent falska bloggar (Frankel, 2005). Dels finns det bloggar med 

dold reklam där oseriösa företag under falskt namn startar en blogg som utger sig för att vara 

objektiv men i själva verket endast finns till för att marknadsföra företaget. Det finns också 

bloggar med dolda budskap, där riktiga personer under sina riktiga namn är partiska utan att 

tydligt ange det. Fenomenet är enligt Frankel (2005) lika oseriöst som när en journalist tar 

emot mutor för att skriva positivt om ett företag.  

 

Detta förfarande kan inte bara ge problem med trovärdigheten gentemot bloggläsarna, utan 

också med lagen. Under början av 2008 har debatten kring bloggar och dold reklam i dessa 

blivit allt större och Konsumentverket har nu initierat en utredning mot bloggar som bryter 

mot Marknadsföringslagen genom att inte upplysa läsaren om att de skriver om produkter mot 

ersättning.  I Marknadsföringslagens femte paragraf går att läsa: 

 

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

marknadsföring. Det skall också tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen 

(Marknadsföringslag 1995:450).  

 

Marknadsföringslagens tillämpbarhet på Internet har länge diskuteras och det har bland annat 

konstaterats i ett remissyttrande från Konsumentverket 2007 att en gränsdragning mellan 

marknadsföringslagen och tryckfrihetsförordningen ibland kan vara svår att göra 

(www.konsumentverket.se). 

 

3.2 Word of mouth 

Behovet av att dela med sig av sina tankar och upplevelser till andra genom kommunikation 

har alltid funnits hos människor och word of mouth är och har alltid varit en del av livet. 

Rosen (2000) beskriver kommunikation som ett av våra mest grundläggande behov. Även om 
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marknadsförare länge varit medvetna om word of mouths existens och i viss mån dess 

betydelse, är det först på senare år branschen på allvar börjat förstå och utnyttja word of 

mouth i marknadsföringen.  Redan 1987 formulerades tankarna om word of mouths betydelse 

av Tom Peters i boken Thriving on Chaos. Peters (1987) konstaterade att den ökade 

förvirringen på marknaden till följd av ett allt mer växande utbud bäst kunde avhjälpas genom 

att organisera marknadsföring kring extensiva word of mouth kampanjer för att nå rätt 

konsumenter och med deras hjälp sprida rätt budskap till fler konsumenter. Det skulle dock 

dröja ända in på 2000-talet tills word of mouth på allvar började uppmärksammas i 

marknadsföringssammanhang.  

 

Enligt Sernovitz (2006) kan två skiljda typer av word of mouth definieras; organisk- och 

förstärkt word of mouth. Organisk word of mouth är det naturliga samtal som uppstår 

människor emellan när de vill diskutera eller dela med sig av sina erfarenheter medan 

förstärkt word of mouth startas genom en medveten kampanj för att få människor att prata om 

ett visst ämne eller en viss produkt. Det är genom denna förstärkta version som 

marknadsförare aktivt kan arbeta med Word of Mouth, genom det som kommit att kallas för 

word of mouth marketing (Sernovitz, 2006). 

 

3.2.1 Word of mouth marketing 

Medan word of mouth kan beskrivas som det skeende där konsumenter förser andra 

konsumenter med information handlar word of mouth marketing däremot om att ge 

konsumenterna ett skäl att prata om produkter och tjänster och underlätta att det samtalet kan 

ta plats (www.womma.org: 2). Genom att företag uppmuntrar konsumenter, är mer lyhörda 

inför dem och gör det lättare för dem att dela med sig av sina erfarenheter till andra 

konsumenter kan word of mouth uppmuntras och förenklas. På så sätt kan företag säkerställa 

att inflytelserika individer känner till de goda egenskaper en produkt eller tjänst besitter och 

ge dem viljan att sprida vetskapen om dessa (www.womma.org: 1).  

 

Silverman (2001: b) beskriver word of mouth marketing som tusen gånger mer kraftfullt än 

konventionell marknadsföring. Han menar att word of mouth inte bara en biprodukt av bra 

marknadsföring, utan att bra marknadsföring är det som får människor att börja prata om 

produkten i fråga.  
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Vad som gör word of mouth marketing trovärdig ur konsumentens ögon är det faktum att dess 

budskap inte uppfattas som kommersiellt (Silverman, 2001: a). Word of mouth, initierat 

genom word of mouth marketing, sprids naturligt inom nätverk och grupper av människor där 

det finns ett förtroende för övriga i gruppen. Konsumenterna känner en trygghet i att få 

rekommendationer och råd av människor i sin närhet. Det finns egentligen två sätt att få 

information; direkt och indirekt (Silverman, 2001: b). När en konsument funderar på att köpa 

en produkt vill hon ofta först testa produkten för att få bekräftat om produkten är lika bra i 

praktiken som i teorin. Att själv testa produkten direkt kan antas vara den vanligaste vägen att 

gå, men det är ofta en kostsam och riskfylld lösning. Indirekt information däremot, är inte 

kostsam eller riskfylld för konsumenten på samma sätt. Att få ta del av andras erfarenheter av 

en produkt istället för att, eller i kombination med att, testa produkten själv, ger konsumenten 

en större trygghet i sitt köpbeslut (Silverman, 1997).  

 

Trots att word of mouth marketing anses vara en av de ärligaste och trovärdigaste formerna av 

marknadsföring finns det flera exempel på tillfällen då det har utnyttjats på ett förledande sätt. 

På WOMMAS hemsida listas och tas avstånd från dessa metoder av att försöka vilseleda 

konsumenter. WOMMA har också definierat en etisk uppförandekod för branschen med 

riktlinjer de uppmanar alla marknadsförare att följa. Kärnan i koden bygger på tre element; 

 

Honesty of Relationship: You say who you’re speaking for 

We practise openness about the relationship between consumers, advocates, and marketers. We 

encourage word-of-mouth advocates to disclose their relationship with marketers in their 

communications with other consumers. We stand against shill and undercover marketing, whereby 

people are paid to make recommendations without disclosing their relationship with the marketer. 

 

Honesty of Opinion: You say what you believe 

We never tell consumers what to say. People form their own honest opinions, and they decide 

what to tell others. We provide information, we empower them to share, and we facilitate the 

process – but the fundamental communication must be based on the consumers’ personal beliefs. 

 

Honesty of Identity: You never obscure your identity 

Clear disclosure of identity is vital to establishing trust and credibility. We do not blur 

identification in a manner that might confuse or mislead consumers as to the true identity of the 

individual with whom they are communicating, or instruct or imply that others should do so 

(www.womma.org:3). 
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3.3 Opinionsledare 

Många forskare har försökt utreda hur människors åsikter påverkas av andras och vilken roll 

massmedia och propaganda spelar i påverkansprocessen. Redan för 70 år sedan genomförde 

forskare vid Columbia University en studie inför presidentvalet 1940 vars resultat 

presenterades i The People’s Choice (Lazarsfeld et al, 1948). Studien kunde konstatera att det 

inte var direkt mediepåverkan utan indirekt kommunikation i två steg som låg bakom besluten 

hos den mer osäkra gruppen av individer. De fann en samling människor som hade ett mer 

extensivt nätverk, konsumerade mer media och var mer insatta än genomsnittet i samhället. 

Dessa personer fungerade som lokala opinionsledare och det var till dessa som de mer osäkra 

individerna vände sig för att få råd och kunskap. Med dessa upptäckter som grund 

formulerade Paul Lazarsfeld och Elihu Katz (1955) den sedan dess allmänt vedertagna 

tvåstegshypotesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Tvåstegshypotesen, Lazarsfeld & Katz (1955) 

 

Ytterligare forskning inom området har följts i modellens spår. Lazarsfeld & Katz (1955) 

genomförde i början av femtiotalet en systematisk studie av opinionsledare bland kvinnor. 

Dess resultat bekräftade studien från 1944 att opinionsledare fanns på alla sociala nivåer och 
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att de framförallt influerade individer inom den egna gruppen. De ansågs ofta vara experter 

och mer informerade och uppdaterade än gemene man av sina släktingar, vänner och kollegor. 

Opinionsledarna kommunicerade också mer frekvent med andra, både genom att ta in och 

genom att sprida vidare information. Samtidigt som studien bekräftade föreställningen om att 

det fanns människor vars åsikter i stor utsträckning påverkade andras åsikter visade den också 

att den enkla tvåstegshypotesen, där information sprids via massmedia, filtreras och tolkas av 

opinionsledare och därefter når en bredare allmänhet, var i behov av modifikation. Andra 

kanaler, förutom massmedia, var väl så viktiga för opinionsledarnas inhämtning av 

information (Lazarsfeld & Katz, 1955).  

 

1994 publicerade Gabriel Weimann boken Influentials – People Who Influence People, där 

han kartlade och analyserade resultaten från omkring tre tusen studier kring opinionsledare. 

Studie efter studie som undersöktes visade tydligt betydelsen av personlig påverkan för att 

förändra åsikter och beteenden. Weimann (1994) konstaterade också att de ursprungliga 

föreställningarna om tvåstegshypotesen och om opinionsledare var alltför enkla. Han 

argumenterade för att det snarare finns gemensamma egenskaper hos opinionsledare som gör 

att de kan kategoriseras som en grupp som starkt påverkar andras åsikter. En av de viktigaste 

egenskaperna menade Weimann (1994) var rollen som mittpunkt i sociala nätverk. 

Opinionsledarna har stort kontaktnät och använder det för att dels ta in och dels sprida 

information och kunskap till andra i nätverket.  

 

För att beskriva opinionsledarnas egenskaper på ett överskådligt och strukturerat sätt kan 

akronymen ACTIVE användas (Rosen, 2000); 

 

Ahead in adoption 

Connected 

Travelers 

Information-hungry 

Vocal 

Exposed 

 

Gemensamt för opinionsledarna är att de tidigt testar nya produkter, de är aktiva i nätverk, 

reser mycket, är nyfikna, säger vad de tycker och konsumerar mycket media. Rosen (2000) 

skiljer också på olika typer av nätverk som han benämner nätverkshubbar; dels genom 
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omfattningen av nätverken med lokala och nationella opinionsledare och dels genom 

kunskapen hos opinionsledarna med experthubbar och sociala hubbar. Experthubbarna är 

personer som influerar andra genom sitt kunnande inom ett särskilt område medan sociala 

hubbar är personer som influerar andra genom sin sociala position och andras förtroende för 

dem (Rosen, 2000).  

 

Keller & Berrys (2003) sammanfattning av opinionsledarnas makt i samhället kan beskrivas 

med citatet ”One American in ten tells the other nine how to vote, where to eat and what to 

buy” – en mening som också utgör undertiteln på deras bok The Influentials publicerad år 

2003. Keller & Berry (2003) konstaterar att opinionsledarna avgör vad som är relevant och 

korrekt på olika marknader, att få nya idéer når allmänheten utan att först passera denna grupp 

och att opinionsledarnas betydelse har blivit allt större det senaste decenniet. Inte minst 

Internet har gett opinionsledarna oändliga möjligheter att ligga steget före i 

informationsinhämtning och kunskapssökande (Thorstenson, 2006). På Internet kan 

opinionsledarna knyta kontakter, nätverka med andra, synas och höras och bland annat 

diskussionsforum och bloggar är exempel på platser där opinionsledarna är verksamma 

(Thorstenson, 2006).  

 

3.4 Kommunikationsteori 

Den ökade tillgängligheten av forum för kommunikation i dagens samhälle påverkar 

strukturen för konsumentens informationsinsamling. Därför blir det också relevant för 

uppsatsens syfte att belysa kommunikation ur ett teoretiskt perspektiv och förstå hur 

konsumenter uppfattar och förhåller sig till de budskap de exponeras för.  

 

Koncist kan kommunikation förklaras som social interaktion genom meddelanden (McQuail 

& Windahl, 1995). Kommunikation är inte statisk utan en ständigt pågående process för 

människors interaktion sinsemellan (Larsson, 2001). Inom kommunikationsteorin finns 

huvudsakligen två tankelinjer för hur kommunikation fungerar. Den ena grunden bygger på 

uppfattningen att kommunikation handlar om förmedling av budskap från en sändare till en 

mottagare enligt en linjär modell. Den andra grunden bygger på uppfattningen om att 

kommunikation snarare är en gemensam aktivitet mellan de som tar del av den, en interaktion. 

Här definieras inte sändare och mottagare utan istället deltagare av kommunikation (Larsson, 

2001).  
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3.4.1 Kommunikationsmodeller 

Det finns i litteraturen flera olika kommunikationsmodeller och variationer av dessa (Larsson, 

2001). En av de mer kända är Shannon & Weavers basmodell för kommunikation, där de 

enskilda delarna sändare, meddelande, kanal och mottagare blivit vedertagna begrepp i nästan 

all senare producerad kommunikationsteori. Modellen verbaliserades av 

kommunikationsforskaren Harold Lasswell genom en av kommunikationsteorins mest kända 

fraser: Vem? Säger vad? I vilken kanal? Till vem? Med vilken effekt? (Larsson, 2001).  

 

 
Figur 2: Shannon & Weavers basmodell för kommunikation (Larsson, 2001) 

 

Begreppen i modellen kan definieras enligt följande; 

 

Sändare – Den som sänder ut ett meddelande. 

Budskap – Innehållet i sändarens utsända meddelande. 

Medium – Vägen på vilken budskapet når mottagaren.  

Mottagare – Den som tar emot och tolkar meddelandet, vilket ger en effekt på mottagaren. 

Effekt – Effekten budskapet får på mottagaren. 

Feedback – Den återkoppling mottagaren (förhoppningsvis) ger mottagaren. 

Brus – Störningar som uppstår på vägen från sändaren till mottagaren. 

 

Det begrepp i modellen som Shannon & Weaver mest intresserade sig för var det brus som i 

teknisk mening kunde uppstå och påverka signalöverföringen och försvåra 

kommunikationsprocessen (Falkheimer, 2001). Detta brus eller hinder kan dock uppstå även i 

andra former än tekniska. Det växande flödet av information i dagens samhälle kan sägas vara 
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ett konstant brus som gör det svårare för budskap att tränga igenom och nå mottagaren 

(Falkheimer, 2001).  

 

Enligt Pavlik uppnås den bästa effekten av kommunikation genom att ett budskaps förmedlas 

vidare av olika sändare med hög trovärdighet och där mottagaren kan identifiera sig med 

sändaren (Larsson, 2001).  För att förstå hur mottagaren fungerar gentemot medier kan enligt 

Larsson (2001) och McQuail & Windahl (1995) användningsmodellen tillämpas. Mottagaren 

anses i modellen vara aktiv och selektiv i sitt medieval och effekten av medieanvändningen 

bestäms av mottagarens uppfattning om hur signifikant innehållet i budskapet är.  

 

 
Figur 3: Användingsmodellen, Larsson (2001) 

 

3.4.2 Kommunikation i nya medier  

Enligt Dahlén (2002) är det nya honnörsordet inom media, interaktivitet, felaktigt använt. 

Interaktivitet kräver ett ömsesidigt utbyte två parter emellan, något som inte alls sker i samma 

utsträckning som man kan tro. Nya medier är snarare aktiva än interaktiva, i den bemärkelse 

att användaren själv aktivt söker upp informationen. Det är mottagarnas eller konsumenternas 

perspektiv som definierar vad som är aktiva medier, där Internet är aktivt medan TV och radio 

är typiska passiva medier (Dahlén, 2002).  

 

Användning av nya medier ökar ständigt och konsumenter spenderar allt mer tid online 

(Dahlén, 2002). Aktiviteten blir samtidigt högre, vilket gör att tiden fördelas mellan ett 

stigande antal besök och gör varje besök i sig kortare. Till skillnad från medier som radio och 

TV där konsumenter kan slötitta eller lyssna längre stunder är nya medier som Internet väldigt 
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snabba. Inom marknadsföring får det konsekvensen att budskap måste placeras på rätt plats 

och budskapet måste vara tydligt och nå fram till mottagaren direkt (Dahlén, 2002).  
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4. Empiri 

I empiriavsnittet presenteras resultatet av den empiriska studien som genomförts i uppsatsen.  

Inledningsvis presenteras intervjupersonerna, därefter följer en sammanfattning av deras 

relation till bloggar samt tankar och åsikter kring bloggar, trovärdighet och bloggens 

framtid. 

 

4.1 Intervju 1: Andreas 

Andreas, 17 år, bor i Helsingborg och studerar sitt näst sista år på gymnasiet. Han läser 

dagligen tre bloggar, främst inom livsstil, som han kom i kontakt med genom 

rekommendationer från vänner och sedan de uppmärksammats i media. Andreas anser 

bloggläsningen vara en form av underhållning, där han kan få intressanta tips och 

rekommendationer och besöker gärna bloggarna flera gånger om dagen. 

 

Relation till bloggen 

En utav bloggarna har Andreas följt i flera år och han ser bloggaren som en stor förebild med 

vilken han delar samma musiksmak, intressen och humor. Andreas får ofta musiktips av 

bloggaren men också tips om litteratur, filmer och produkter, som han anser vara värdefulla. 

Han tar ofta del av tipsen men har aldrig köpt någonting efter en rekommendation, däremot 

önskade han sig en bok i julklapp efter att ha läst om den på bloggen. Andreas beundrar 

bloggarens sätt att skriva och tvivlar på att han skulle tycka annorlunda om en produkt som 

bloggaren rekommenderar än vad bloggaren själv tycker. Han jämför det med att bli 

rekommenderad en produkt av en vän som delar samma intressen och åsikter. Att bloggaren 

dessutom är sakkunnig inom sitt ämne påverkar trovärdigheten i de 

produktrekommendationer som görs menar Andreas. 

 

Sponsring och trovärdighet 

En av bloggarna Andreas följer är öppen med att bloggen emellanåt blir sponsrad och berättar 

gärna i media hur mycket pengar bloggen genererar. Bloggen, som på senare tid 

uppmärksammats mycket i media, är ett fenomen som Andreas inte kan låta bli att följa. Han 

har en negativ inställning till bloggen och menar att den är ett tydligt exempel på en blogg 

vars motiv är att tjäna pengar. Bloggen uppdateras ofta med inlägg som saknar substans för att 

hålla kvar läsarna, vilket Andreas menar leder till att bloggens trovärdighet sjunker. Han är 
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väldigt kritisk till bloggens innehåll då han är medveten om att delar av de inlägg som 

bloggaren skriver är reklam. 

 

Andreas anser att bloggarens motiv till att blogga avgör hur trovärdig den är. Att bloggaren 

skriver för sin egen skull och inte har något behov av att uppdatera bloggen varje dag för att 

tillfredställa sina läsare anser Andreas vara en grund för hur tillförlitlig en blogg är. Han 

menar att ”det märks tydligt på inläggens innehåll om en bloggare postar inläggen för att de 

måste eller för att de vill, det påverkar självklart innehållet på bloggen som i slutändan 

påverkar dess tillförlitlighet”  

 

Enligt Andreas så speglas motivet tydligt i bloggens innehåll och påverkar också dess 

trovärdighet. Om en bloggare själv säger att denne blir sponsrad så tycker inte Andreas att det 

påverkar trovärdigheten men om det skulle framkomma att det skedde utan att bloggaren själv 

berättat det, skulle trovärdigheten påverkas negativt. Andreas menar också att upprepning 

spelar roll. ”Det blir så uppenbart om en bloggare postar inlägg på inlägg med samma 

produkt.”  

 

Bloggar och framtiden 

Andreas har under åren läst ett tiotal bloggar men har efterhand tröttnat på dem och därför 

sökt sig om efter nya bloggar. Av de bloggar han läser idag är det endast en han är trogen, 

vars författare är hans förebild. Han anser den vara så pass förnyande och intressant att han 

inte ledsnar. De två andra bloggarna, som han enbart läser för att de är roande, betvivlar 

Andreas att han kommer att läsa i framtiden. ”Det är hela tiden nya bloggar som är på 

tapeten […] snart kommer det någon ny igen” säger Andreas. 

 

4.2 Intervju 2: Isabelle 

Isabelle, 22 år, läser ekonomi på högskolan i Halmstad. Hon besöker dagligen flera 

modebloggar och har följt dem i ungefär ett år. Hon läser för att få inspiration till inköp och 

tips om de senaste trenderna. Isabelle fick upp ögonen för bloggarna efter att ha blivit 

rekommenderad dem av vänner och har sedan dess varit en trogen läsare.  
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Relation till bloggen 

De bloggar Isabelle läser är från början privatpersoner som blivit kända genom sina bloggar, 

vilket gör att hon känner igen sig i det de skriver. Isabelle lever ett liv som liknar deras och 

kan på så sätt lätt relatera till deras texter. ”Det känns som om jag känner bloggarna och 

måste besöka dem varje dag för att se hur deras dag har varit”  menar Isabelle. De kommer 

med relevanta tips och idéer som stämmer bra överens med Isabelles önskemål. 

 

Sponsring och trovärdighet 

Isabelle anser att en bloggare som öppet skriver om sitt liv och sina vardagliga betraktelser 

lättare går att relatera till och att bloggen då inte blir inte som en produkt i sig, utan en del av 

en person. Hon anser att skribenterna till de bloggar hon läser har ett brinnande intresse för 

ämnet som behandlas i bloggen vilket bidrar till en ökad trovärdighet hos henne. De bloggar 

Isabelle läser idag känner hon fullt förtroende för och anser sig kunna lita på att innehållet är 

bloggarnas personliga och ärliga åsikter, fria från påverkan från företag. Hon betvivlar att de 

bloggar hon läser är sponsrade i någon form, men är medveten om att det förekommer på 

andra platser. Tidigare läste Isabelle en blogg där det blev uppenbart att bloggaren var 

sponsrad vilket gjorde att hon tappade förtroendet och intresset för bloggen och gav henne 

dessutom en negativ inställning till produkterna som exponerades på bloggen. 

 

Bloggar och framtiden 

Isabelle menar att hennes bloggläsande i det närmsta kan liknas vid ett beroende och att hon 

inte kommer sluta läsa de bloggar hon läser idag så länge de finns kvar. Hon har svårt att tro 

att någon av dessa bloggar skulle vara sponsrade men säger att om de i framtiden skulle visa 

sig vara det, skulle hon inte finna något intresse av att fortsätta följa dem.   

 

4.3 Intervju 3: Karin 

Karin är 26 år och jobbar som projektledare på en mediabyrå i Stockholm. Hon läser dagligen 

flera bloggar inom livsstil och mode. Att läsa bloggar ser hon som en form av underhållning 

och Karins läsande drivs av nyfikenhet och intresse för skvaller. Hon tror att eftersom 

bloggarna skildrar verkligheten och ger en inblick i någon annans liv har de också blivit så 

populära, eftersom det finns ett allmänt intresse för att ta del av andras liv och ett behov av att 
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glömma sitt eget för en stund. En del av bloggarna har Karin börjat läsa efter tips från vänner, 

men hon har också tagit intresse i bloggar efter att de uppmärksammats i media.  

 

Relation till bloggen 

De bloggar som Karin läser är inriktade på vardagsbetraktelser, skvaller och livet i storstaden. 

Hon jämför bloggarna med veckopressen och är kritisk till allt som skrivs i dem. Hon anser att 

bloggarna går att jämföra med dokusåpavågen som kom för några år sedan och säger att ”det 

är intressant att följa människor som lever ett annorlunda liv mot vad man själv gör, men jag 

är överhuvudtaget inte intresserad av att vara som dem”. När Karin köpt en produkt efter att 

ha sett den i en blogg har det inte berott på att hon vill vara som bloggaren utan att hon fått 

upp ögonen för produkten i bloggen. 

 

Sponsring och trovärdighet 

En bloggare som bloggar om sitt yrke eller största intresse i livet är självklart mer trovärdig än 

någon som bloggar om livet i största allmänhet, säger Karin. Hon skulle inte bli förvånad om 

någon av bloggarna hon läser blev sponsrade men tror inte att hon skulle påverkas av det i 

någon större utsträckning, eftersom hon i grunden har en kritisk inställning till trovärdigheten 

i dem. Trovärdigheten i bloggen ligger i vilket ämne den tar upp och på vilket sätt den gör det, 

anser Karin.  

 

Bloggar och framtiden 

Karin söker hela tiden efter nya underhållningsformer och tror att både hennes och det 

massiva allmänna intresset för bloggen på sikt kommer att svalna. ”Det kommer hela tiden 

nya sätt att ta del av andra människors liv, vi lever i en föränderlig värld.” 

 

4.4 Intervju 4: Rebecca 

Rebecca är 19 år, bor i Kalmar och tar studenten till våren. Genom åren har Rebecca besökt 

och följt många bloggar som hon av olika anledningar har valt bort. Idag läser hon främst en 

blogg, som berör mode och skönhet. De bloggar Rebecca tidigare läst blev hon 

rekommenderad av vänner, medan hon själv sökt upp den blogg hon fortfarande läser idag 

efter att ha läst om personen som driver bloggen. 
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Relation till bloggen 

Bloggaren i fråga är Rebeccas stora stilförebild och genom bloggen inspireras hon till inköp 

och val av mode samtidigt som den ger henne en inblick i modevärlden. Rebecca har ett 

flertal gånger köpt produkter till följd av rekommendationer i bloggen.  Hon tycker det är lätt 

att relatera till bloggaren och skulle själv gärna jobba med mode eller konst i framtiden. Att 

bloggaren arbetar som moderedaktör och mottagit flera utmärkelser inom mode gör att 

Rebecca känner stort tillit för dennes branschkunskap. Hon är skeptisk till att en blogg blir för 

stor och kommersiell och anser att det som gör bloggen intressant är att hon kan få tips och 

rekommendationer som inte alla, utan bara bloggarens läsare, tar del av. Hon menar att 

relationen till bloggaren och bloggens innehåll känns mer speciell och att läsarkretsen inte är 

lika stor som exempelvis i en modetidning. 

 

Sponsring och trovärdighet 

Rebecca tror inte att bloggaren får betalt för att skriva om specifika produkter, men att 

bloggaren däremot blir sponsrad med produkter, och hon medger att det kan ses som en 

indirekt betalning. Rebecca anser att bloggaren fortfarande har ett val i vilka produkter hon 

väljer att rekommendera, även om hon mottagit dem gratis från företag och hon tror att 

bloggarens personliga åsikt om vad som är snyggt eller inte spelar större roll än pengar. Då 

bloggaren är en känd modeprofil anser Rebecca att det skulle skada hennes personliga 

varumärke om hon rekommenderade en produkt som hon själv inte kan stå för. Hon anser 

bloggens innehåll vara mer trovärdigt än exempelvis de annonser som förekommer på 

bloggens sida. Att bloggen dessutom publiceras på en stor, svensk TV-kanals hemsida bidrar 

till trovärdigheten, eftersom Rebecca betvivlar att ett så pass seriöst företag skulle ha tagit in 

bloggaren som modeexpert om hon inte vore professionell. 

 

Bloggar och framtiden 

Rebecca menar att trenderna hela tiden förändras och eftersom hennes eget val av bloggar har 

skiftat under de senaste åren så tvivlar hon inte på att hon kommer att välja andra bloggar 

framför de hon idag läser i framtiden. Hon ser inget problem i att en blogg blir sponsrad men 

anser att det finns en gräns för hur mycket produkter en bloggare kan visa. ”Är det för mycket 

produkter finns det en risk för att det blir som ett annonsblad och då försvinner självklart 

bloggens trovärdighet.” 
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4.5 Intervju 5: Sofia 

Sofia är 18år, bor i Helsingborg och studerar sista året på gymnasiet. Hon läser dagligen flera 

av Sveriges största bloggar som berör mode, trender och kändisar. Sofia, som lever ett 

hektiskt liv tycker att bloggläsandet är en skön avkoppling och möjliggör att för en stund fly 

den stressiga verkligheten och få ta del av någon annans liv. Sofia anser sig vara en relativt ny 

bloggläsare som kom i kontakt med bloggarna genom rekommendationer från vänner. Sedan 

hon först kom i kontakt med dem har hon svårt att låta bli att följa dem varje dag.  

 

Relation till bloggen 

Sofia förklarar att hon kan identifiera sig med bloggarna, att hon känner igen sig i deras texter 

och finner deras person intressant. En bra och trovärdig blogg ska vara personlig och 

innehålla mycket bilder anser Sofia och menar att de bloggar hon läser idag gör hon med 

anledning av att de innehåller just det. ”De känns äkta och kommer direkt ur personens 

verkliga liv trots att en del av dem är kända människor.” Genom bloggarna har Sofia hittat 

utländska Internetbutiker som tidigare var okända för henne där hon har beställt hem 

produkter. Hon var till en början skeptisk till att handla från utlandet men efter att en utav 

bloggarna försäkrat henne om att det var ofarligt så provade hon och har sedan dess både 

rekommenderat sina vänner att göra detsamma och köpt ytterligare produkter själv. 

 

Sponsring och trovärdighet  

Sofia säger sig veta att en utav bloggarna får betalt för att skriva om vissa produkter, men tror 

inte att de andra bloggarna hon besöker gör likadant. Hon förutsätter att bloggaren bara 

rekommenderar produkter som den kan stå för och föredrar, oavsett om denne får betalt för 

det eller inte och menar att ”de tjänar redan så mycket pengar att de inte ’säljer sina själar’ 

för något de inte kan stå för”. Hon ser inget trovärdighetsproblem i att en blogg blir sponsrad 

med pengar eller produkter, utan jämför det med när idrottsmän blir sponsrade för att bära ett 

företags produkter under träningar och tävlingar. De bloggar som Sofia inte misstänker vara 

sponsrade, skrivs av personer som har bloggen som en del i sitt arbete och deras bloggar 

publiceras på stora, välrenommerade portaler. Platsen på vilken bloggen publiceras fungerar 

som en slags garant för trovärdigheten anser Sofia och menar att en bloggare på dessa portaler 

rimligtvis borde agera professionellt och inte ta emot sponsring i form av produkter eller 

pengar.  
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Bloggar och framtiden 

Sofia tror inte att hon kommer att följa just de bloggar hon följer idag även i framtiden 

eftersom det hela tiden dyker upp nya, mer intressanta bloggar. Om sponsringen på bloggar 

fortsätter att öka tror Sofia att hon skulle kunna bli mätt på alla budskap och menar att ”om en 

bloggare upprepar och hela tiden visar samma produkter tröttnar man ju i längden”.  

 

4.6 Intervju 6: Therese 

Therese är 25 år och jobbar som produktionsledare på en eventbyrå i Stockholm. Hon har 

tidigare följt ett stort antal modebloggar men har på grund av tidsbrist varit tvungen att 

begränsa antalet och läser nu några få mode- och livsstilsbloggar dagligen. Therese läser 

bloggarna för att bli underhållen och av nyfikenhet på bloggarens liv. Hennes intresse för 

bloggarna uppstod främst genom att ha läst och hört om dem media och till viss del även 

genom rekommendationer från vänner. 

 

Relation till bloggen 

Några av de bloggar Therese läser är skrivna av kända människor som genom att skriva 

kontroversiella texter försöker skapa debatt och få uppmärksamhet. Therese tycker det är 

underhållande att läsa bloggarna men anser inte att de har trovärdiga kunskaper inom sina 

områden. Däremot anser hon att de bloggare som skriver seriösa texter om något de brinner 

för, om sitt arbete eller sitt största intresse i livet, blir trovärdiga för läsaren. 

 

Sponsring och trovärdighet 

Therese misstänker att sponsring förekommer på några utav bloggarna hon läser då de visar 

orimligt mycket produkter från ett och samma företag. Therese anser sig ha mindre förtroende 

för de bloggar som hon tror blir sponsrade, men menar samtidigt att hon trots medvetenheten 

om sponsringen blir uppmärksammad på produkterna. Therese har köpt ett antal produkter 

efter att de exponerats på en blogg av den enkla anledningen att hon fick upp ögonen för 

produkterna på bloggen, vilket hon anser sig lika gärna kunnat ha fått genom att de exponerats 

i en annons. ”Sponsringen innebär att jag vet att bloggaren inte personligen rekommenderar 

produkten men jag blir ändå uppmärksammad om att den finns, precis som med reklam.” 
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Bloggar och framtiden 

Therese tror att hon kommer prioritera andra underhållningsformer före bloggen i framtiden, 

och med största sannolikhet inte läsa någon av dem överhuvudtaget. Hon anser sig redan idag 

vara tillräckligt medveten om att sponsring existerar i bloggarna och att en ökad förekomst av 

sponsring därför inte skulle påverka hennes förhållningssätt till dem. 
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5. Analys 

I enlighet med uppsatsens syfte analyseras i detta kapitel bloggens trovärdighet utifrån ett 

konsumentperspektiv. Genom en jämförelse av empiri mot teorier kring word of mouth, 

opinionsledare och kommunikation belyses skillnader och likheter mellan teori och 

respondenternas svar och de centrala resultaten lyftes fram.  

 

Den grundläggande tanken i denna uppsats är att bloggar kan anses vara ett uttryck för word 

of mouth och att dess skribenter kan liknas vid vad som i teorin benämns som opinionsledare. 

Med detta som utgångspunkt borde bloggen följaktligen vara trovärdig utifrån ett 

konsumentperspektiv. I den insamlade teorin finns det dock synpunkter på hur företags 

inblandning i en blogg påverkar dess trovärdighet. Trots den växande inblandningen från 

företag i bloggar har också dess popularitet ökat, och trovärdigheten verkat fortsatt hög. De 

sex respondenternas åsikter om vad som gör en blogg trovärdig pekar alla på att det främst 

beror på bloggaren som person, bloggarens kunskap inom ämnet och dennes motiv till att 

skriva bloggen. Åsikterna om huruvida sponsring i bloggen påverkar dess trovärdighet skiljer 

sig däremot åt. Några av respondenterna anger att sponsring, både dold och öppen, har en 

negativ effekt för den tillit de känner till bloggen, medan andra hävdar att bloggaren 

fortfarande har ett val i att bestämma vilka sponsorer denne vill använda, vilket gör att 

trovärdigheten kan vara fortsättningsvis hög. Kring bloggens framtid råder också delade 

meningar. Majoriteten av respondenterna tror inte att de kommer att läsa de bloggar de läser 

idag även i framtiden, men bara två av sex respondenter anger brist på trovärdighet som 

möjligt skäl för att inte fortsätta följa dessa bloggar. Nedan följer en analys av den empiriska 

studiens resultat i jämförelse med den insamlade teorin. 

 

5.1 Relation till bloggen 

Vad som gör word of mouth marketing trovärdig ur konsumentens ögon är det faktum att dess 

budskap inte uppfattas som kommersiellt (Silverman, 2001: a). Förstärkt word of mouth, 

initierat genom word of mouth marketing, sprids enligt Silverman (2001: b) naturligt inom 

nätverk och grupper av människor där det finns ett förtroende för övriga i gruppen. 

Respondenternas svar kring vilka faktorer som gör en blogg trovärdig kan härledas till 

grunder i den insamlade teorin inom word of mouth, opinionsledare och kommunikation. 

Flera respondenter anger att bloggarens öppenhet, att bloggaren delar med sig av sitt liv och 
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sina vardagliga betraktelser, gör att de lättare kan relatera till dess innehåll och bloggaren som 

person, och inte bara som Isabelle säger, till bloggen som en produkt. Andreas menar att 

motivet till att blogga har stor betydelse för trovärdigheten. Att personen bloggar för sin egen 

skull, för att dela med sig av sina egna åsikter och inte för att tillfredsställa sina sponsorer 

eller läsare är enligt honom grunden för en bloggs trovärdighet. Word of mouth kan beskrivas 

som det skeende där konsumenter talar med andra konsumenter om produkter och 

varumärken (www.womma.org: 1) och tre av respondenterna anger att deras relation till 

bloggaren för dem känns personlig. Andreas menar att en rekommendation på hans 

favoritblogg har lika högt värde för honom som en rekommendation från en vän i det verkliga 

livet och Isabelle menar att hon genom att läsa bloggarna utvecklat en relation till dess 

skribenter där det känns om att de är vänner. Rebecca anser att det som gör bloggen intressant 

som informationskälla är att hon kan få tips och rekommendationer som inte den stora 

allmänheten tar del av, utan endast bloggens läsare. Hon menar vidare att relationen till 

bloggen känns mer personlig och speciell än till exempel relationen till en modetidning. När 

dessa bloggare rekommenderat specifika produkter har det också lett till att både Rebecca, 

Isabelle och Andreas velat anskaffa dessa.  

 

Att få ta del av andras erfarenheter av en produkt istället för att, eller i kombination med att, 

testa produkten själv, ger enligt Silverman (1997) konsumenten en större trygghet i sitt 

köpbeslut och även de övriga respondenterna har köpt produkter till följd av 

rekommendationer i bloggar. Sofia blev genom rekommendationer i en blogg tillräckligt 

övertygad för att våga prova på att göra inköp från utländska Internetbutiker, något som hon 

tidigare varit skeptisk till. Karin och Therese har också köpt produkter efter att ha läst om dem 

i bloggar, men enbart på grund av de uppmärksammats på produktens existens och inte, till 

skillnad från övriga respondenter, på grund av att bloggaren rekommenderat den.  

 

Lazarsfeld et al (1948) beskriver opinionsledare som en grupp människor till vilka de mer 

osäkra individerna vänder sig för att får råd och kunskap. Rosen (2002) särskiljer två typer av 

opinionsledare, sociala- och experthubbar, där experthubbarna är personer som influerar andra 

genom sitt kunnande inom ett särskilt område medan sociala hubbar är personer som influerar 

andra genom sin sociala position och andras förtroende för dem. Samtliga respondenters svar 

kring bloggarnas skribenter påvisar att deras roll som experthubbar har stort inflytande på 

bloggens trovärdighet. Bland annat beskriver Karin att en bloggare som skriver om sitt yrke 

eller största intresse i livet har högre trovärdighet än någon som bara bloggar i största 
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allmänhet och Rebecca och Andreas instämmer med att en bloggare med mycket kunskap 

inom sitt ämnesområde stärker trovärdigheten.  

 

I bloggarnas roll som sociala hubbar skiljer sig respondenternas svar åt. Både Therese och 

Karin läser bloggarna i rent underhållningssyfte och anser inte att dess skribenter har 

trovärdiga kunskaper inom sina områden. Övriga fyra respondenter nämner bloggarna som 

förebilder och personer de kan identifiera sig med. Keller & Berry (2003) konstaterande om 

att opinionsledarna avgör vad som är relevant och korrekt på olika marknader och att deras 

betydelse har blivit allt större det senaste decenniet överensstämmer med dessa respondenters 

svar och indikerar att bloggarnas roll som opinionsledare är stor hos de fyra yngre 

respondenterna. Även inom den insamlade kommunikationsteorin beskrivs att den bästa 

effekten av kommunikation uppnås genom att ett budskap förmedlas av sändare med hög 

trovärdighet som mottagaren kan identifiera sig med (Larsson 2001; Pavlik 1987). 

 

Dahlén (2002) beskriver Internet som ett aktivt medium, i den bemärkelse att användaren 

själv aktivt söker upp informationen. Larsson (2001) och McQuail & Windahl (1995) 

beskriver användningmodellen som ett lämpligt verktyg för att förstå hur mottagaren tar emot 

och tolkar de budskap sändaren skickar ut och respondenterna anger i enlighet med modellen 

att de är aktiva och selektiva när de besöker bloggar. Alla respondenter har kommit i kontakt 

med bloggarna genom att de blivit uppmärksammade i media eller rekommenderade till 

respondenterna av vänner. Därefter har de själva valt att gå in och läsa bloggen, fastnat för 

och återbesökt den. Mottagaren anses i användningsmodellen vara aktiv och selektiv i sitt 

medieval och effekten av medieanvändningen bestäms av mottagarens uppfattning om hur 

signifikant innehållet i budskapet är (Larsson, 2001). Två av respondenterna nämner, förutom 

bloggens innehåll och bloggaren som person, platsen där bloggen publiceras på som en källa 

för trovärdighet. Rebecca betvivlar att bloggaren skulle vara oseriös eftersom dennes blogg 

publiceras på en stor TV-kanals hemsida och Sofia menar att de bloggarna hon läser är 

publicerade på stora, välrenommerade portaler, vilket hon anser tyder på professionalism och 

trovärdighet. Även Isabelles och Andreas svar kan härledas till användningsmodellen där 

effekten av medieanvändningen bestäms av användarens uppfattningar. I de fall där 

respondenterna känner stort förtroende för bloggarna, har rekommendationer också lett till en 

stark köpvilja. Att de två övriga respondenterna trots brist på tillit till bloggen har köpt 

produkter till följd av att de exponerats där frångår i viss mån denna teoretiska föreställning 

att effekten av medieanvändningen bestäms av mottagarens uppfattning av innehållet.  
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5.2 Sponsring och trovärdighet 

Frankel (2005) beskriver att det finns bloggar som utger sig för att vara objektiva och 

samtidigt någorlunda tydligt förespråkar en viss produkt eller varumärke utan att egentligen 

förklara varför. Frankel (2005) menar att det i dessa situationer blir tydligt för läsaren att 

bloggens syfte är att marknadsföra en viss produkt och att all trovärdighet för bloggen då 

försvinner. Respondenternas svar stämmer i viss mån överens med Frankels (2005) påstående. 

Andreas, Isabelle och Therese anser att när en blogg upprepade gånger visar många produkter 

från ett och samma företag, blir det tydligt att syftet är kommersiellt och att trovärdigheten för 

bloggen då reduceras. För Isabelle påverkas även inställningen till produkten i sig, och 

företaget bakom den, negativt. Karin har en i grunden kritisk inställning till bloggars 

tillförlitlighet som informationskälla och tycker att en blogg per automatik förlorar sin 

trovärdighet när den säljer sig till sponsorer. Respondenterna Rebecca och Sofia är av en 

delvis annan uppfattning. En oskriven regel inom bloggvärlden är att innehavaren av bloggen 

tydligt ska ange eventuell påverkan av anställning, sponsorer, annonsörer eller liknande. En 

regel som enligt Frankel (2005) är värd att ta på största allvar för att upprätthålla en bloggs 

förtroende. Rebecca anger att om det skulle visa sig att bloggaren får betalt för att 

marknadsföra vissa produkter i sin blogg, skulle det inte påverka hennes trovärdighet för den 

negativt, eftersom bloggaren fortfarande har ett val i att bestämma vilka produkter den vill 

framhäva. Sofia delar Rebeccas åsikter och menar att en sådan sponsring kan jämföras med 

idrottsmän som blir sponsrade av stora företag för att bära deras kläder eller omnämna dem i 

positiva sammanhang, vilket hon inte anser skadar trovärdigheten för bloggen eller personen 

bakom den.  

 

5.3 Bloggar och framtiden 

Thorstenson (2006) beskriver att den enorma ökningen av antalet webbsidor och bloggar gör 

att konsumentens förtroende för avsändaren kan komma att bli helt avgörande för tilltron till 

innehållet vilket han också anser ställer högre krav på uppriktighet och äkthet i 

kommunikation. Frankel (2005) skriver om krav på uppriktighet och äkthet specifikt för 

bloggar och konstaterar att de båda attributen är av största relevans för att upprätthålla en 

bloggs förtroende. De respondenter som anser att dold reklam i bloggar inte skapar något 

problem med trovärdigheten motsäger till viss del denna teoretiska uppfattning. Trots att de är 

medvetna om att sponsring sker i bloggarna utan att det tydligt anges fortsätter de att följa 

dem. Dock anger fem av sex respondenter att de inte tror att de kommer att läsa samma 
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bloggar som idag eller läsa bloggar överhuvudtaget i framtiden. De anger emellertid andra 

skäl än enbart bristande trovärdighet för att inte fortsätta läsa bloggarna. Sofia tror att det 

kommer att dyka upp nya och mer intressanta bloggar vilket skulle göra att hon bytte från de 

bloggar hon läser idag till att välja andra. Hon tror att en ökad inblandning av företag i 

bloggar snarare skulle skapa en reklamtrötthet hos henne än ett trovärdighetsproblem. 

Andreas och Rebecca delar uppfattningen om överexponering av reklambudskap och menar 

att gränsen för hur mycket sponsring en blogg kan innehålla är hårfin för att den inte ska 

förvandlas till ett annonsblad. Vidare menar båda att om det i längden skulle bli uppenbart att 

bloggen är sponsrad utan att det tydligt anges, skulle dess trovärdighet skadas. Isabelle tror 

inte att bloggarna hon läser idag är sponsrade och säger sig vara så beroende av att följa dem 

att hon tror att hon kommer att göra det även i framtiden. Hon är skeptisk till sponsrade 

bloggar och anger att om de bloggar hon följer skulle inleda sådana avtal med företag skulle 

hennes intresse för bloggen upphöra.  

De två äldre respondenterna, Karin och Therese, är rörande överens om att de i framtiden 

kommer prioritera andra underhållningsformer framför bloggen. Therese anser sig redan idag 

vara tillräckligt medveten om att sponsring existerar i bloggarna och att en ökad förekomst 

inte skulle påverka hennes förhållningssätt till dem. Karin anger att hon i grunden har en 

kritisk inställning till bloggarnas trovärdighet och tror därför inte heller att hon skulle 

påverkas av mer eller mindre sponsring i dem. Vidare menar Karin att bloggarnas popularitet 

bottnar i att det finns ett stort intresse att följa någon annans liv och glömma sitt eget för en 

stund, men hon tror också att det massiva intresset för bloggarna på sikt kommer att svalna 

allteftersom det dyker upp nya sätt att ta del av andra människors liv.  
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6. Avslutande diskussion 

I denna avslutande diskussion resoneras kring bakomliggande orsaker till de resultat som 

framkommit efter analysen av den insamlade teoretiska och empiriska datan i studien. Här 

presenteras också de slutsatser författarna har kunnat dra till följd av analysen och denna 

diskussion. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning. 

 

Utgångspunkten för denna uppsats har varit att bloggar kan anses vara ett uttryck för word of 

mouth och att dess skribenter kan liknas vid vad som i teorin benämns som opinionsledare. 

Således torde en bloggs trovärdighet gå att härleda till dessa begrepp. I konflikt till detta står 

den ökande inblandningen av företag i bloggen genom sponsring och annonsering samtidigt 

som också läsarkretsen och populariteten för bloggen vuxit. Härav uppstod funderingen om 

huruvida bloggens läsare var medvetna om denna inblandning och ifall de var det, om 

bloggen fortsättningsvis kunde anses vara trovärdig med grund i att den var ett uttryck för 

word of mouth. Vidare spekulerades i ifall bloggens trovärdighet kunde bero på andra faktorer 

än word of mouth och opinionsledare.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Analysen visar att bloggens trovärdighet grundar sig i att den är ett uttryck för word of mouth, 

men kanske framförallt att dess skribenter kan liknas vid opinionsledare. Samtliga 

respondenter är överens om att bloggarens roll som det som Rosen (2000) benämner som 

experthubb är en av grunderna för bloggens trovärdighet. De tre yngsta respondenternas, vilka 

alla är i åldern 17-19 år, svar kan i hög grad relateras till att bloggens trovärdighet grundar sig 

i bloggarens roll som det som Rosen (2000) benämner som social hubb. Möjligtvis kan det för 

denna yngre målgrupp bero på att respondenterna i denna åldersgrupp kan antas vara mer 

mottagliga för utomstående åsikter, att de är i ett stadium i livet där förebilder och 

opinionsledare är en viktig del av livet. De tre yngsta respondenterna framhäver också den 

personliga relationen de har till bloggaren som en stor källa för förtroende, liksom 

respondenten Isabelle gör. Hon liknar sin relation till bloggarna vid en relation till en vän och 

känner också stor tillit till dem.  

 

De två äldre respondenterna anger snarare bloggarens roll som experthubb som källa till 

trovärdighet för en blogg i allmänhet. De anser dock inte att bloggarna de läser besitter hög 
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trovärdighet, eftersom dess skribenter inte kan anses ha reliabla kunskaper inom sina 

ämnesområden. Detta kan kopplas till att dessa respondenter främst nyttjar bloggen som en 

form av underhållning och inte som källa för information om produkter. Det är därför inte 

relevant ur dessa respondenters perspektiv huruvida bloggen är trovärdig eller inte. 

 

I de fall där bloggens trovärdighet anses hög har också rekommendationer i bloggen lett till att 

respondenterna velat anskaffa den rekommenderade produkten eller handla i den 

rekommenderade butiken. Detta påvisar ytterligare varför bloggens roll som 

marknadsföringskanal är intressant ur ett företagsperspektiv, som beskrevs inledningsvis i 

uppsatsen. Uppseendeväckande är att även respondenterna Therese och Karin har, trots sin 

skepticism till bloggens trovärdighet, köpt produkter till följd av de exponerats i bloggen. 

Köpet föranleddes dock av att de uppmärksammades på produktens existens, snarare än att 

påverkas av bloggarens åsikter om dem. Detta indikerar att även de bloggläsare som läser 

bloggen enkom för nöjes skull och är mycket kritiska till dolda budskaps inverkan på 

trovärdigheten ändå kan nås och uppmärksammas om produkter i och med att de befinner sig 

på rätt plats vid rätt tillfälle. Här märks en kanske ännu viktigare möjlighet för företag, 

nämligen att nå svårpåverkade, reklamtrötta konsumenter när de befinner sig i ett aktivt, 

mottagligt läge på en plats dit de själva sökt sig.  

 

Analysen indikerar att bloggens trovärdighet kan fortsätta att vara hög även i framtiden för de 

läsare som idag anser den vara trovärdig. Respondenternas svar pekar på att en ökad 

inblandning av företag och ökad exponering av kommersiella budskap i bloggen snarare 

skulle resultera i en reklamtrötthet och svalnande intresse än brist på trovärdighet. Bloggen 

verkar uppfattas som en kanal som fortfarande är någorlunda förskonad från kommersialism 

och dess innehåll kunna läsas utan att bli störd av påtagliga kommersiella budskap. De 

respondenter som idag anser bloggen ha hög trovärdighet och inte ser några 

trovärdighetskonflikter i sponsring motsäger sig själva något när de talar om bloggens 

framtid. De uppskattar de rekommendationer och exponeringar av produkter bloggarna 

erbjuder idag men är samtidigt skeptiska till en alltför stor inblandning från företag. Förutom 

en risk för överexponering av budskap nämner de också att det på sikt skulle kunna påverka 

trovärdigheten. Möjligen kan respondenternas svar kring bloggens framtid ha påverkats av 

intervjun, då detta ämne berördes i slutskedet vid intervjutillfället, och de inledningsvis ansåg 

att sponsring i bloggar inte skapar problem med trovärdigheten eftersom dess skribenter 

fortfarande har ett val i vilka produkter denne väljer att exponera. Kanske är det så att dessa 
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svar snarare indikerar hur de tror att andra konsumenter skulle komma att påverkas av denna 

utveckling än hur de själva skulle påverkas. Ytterligare skäl kan vara att de syftar på bloggar i 

allmänhet och inte på dem som de själva läser, där den viktigaste grunden för förtroende är 

deras relation till bloggaren.  

 

Som tidigare diskuterats nämner de respondenter som enbart läser bloggar i 

underhållningssyfte att de inte anser dem trovärdiga. Trovärdigheten är inte relevant för dem 

och därför kan en ökad iblandning från företag inte heller påverka deras syn på bloggen i 

framtiden. De tror att de i framtiden kommer prioritera andra underhållningsformer och att det 

allmänna intresset för bloggen snart kommer mattas av. Ett ständigt växande medieutbud och 

utvecklingen av underhållningsformer i samhället skulle kunna leda till att bloggens 

popularitet, liksom andra tidigare populära underhållningsformer, snabbt minskar. Samtliga 

respondenter är skeptiska till att de i framtiden kommer att läsa de bloggar de läser idag. I 

anslutning till en minskad popularitet skulle också bloggarnas behov av sponsring kunna öka, 

vilket kan komma att påverka bloggens trovärdighet även för de respondenter som idag anser 

den vara trovärdig.  

 

En ytterligare intressant aspekt att belysa kring bloggens framtid är, som nämns i 

teoriavsnittet, det faktum att det i lag är förbjudet att marknadsföra produkter i redaktionell 

text utan att det tydligt anges som reklam. Marknadsföringslagens applicerbarhet på Internet 

har på senare tid diskuterats och en förändring i lagen för att förbättra dess tillämpbarhet även 

på Internet verkar kunna komma till stånd inom en snar framtid. För bloggen skulle detta 

kunna leda till att exponering och rekommendationer av produkter tydligt måste markeras 

som reklam i de fall där förekomsten i bloggen föranletts av någon form av sponsringsavtal, 

betalning eller bloggarens subjektiva relation till den omnämnda produkten. Detta skulle 

troligtvis, med hänvisning till den rådande reklamtröttheten i samhället samt respondenternas 

svar kring risken för överexponering av budskap i bloggen, leda till att intresset för bloggen 

mattades och att dess budskap skulle bli för många för konsumenten att kunna ta in. Därmed 

skulle bloggen troligtvis också förlora sin attraktivitet som marknadsföringskanal.  

 

6.2 Slutsats 

Syftet i denna uppsats har varit att undersöka huruvida bloggen är trovärdig, vilka faktorer 

som gör bloggen trovärdig och om den kan fortsätta vara det utifrån ett konsumentperspektiv. 
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Med den genomförda studien som grund har författarna kunnat besvara frågeställningen och 

dra vissa slutsatser. Slutsatserna knyts här samman med frågeställningen för att uppfylla 

uppsatsen syfte.   

 

Vad gör bloggen trovärdig utifrån ett konsumentperspektiv? 

Resultaten i denna studie visar att en bloggs trovärdighet består i två grunder; I första hand 

kommer bloggarens roll som opinionsledare, där bloggarens kunskap inom området, motivet 

för att blogga samt konsumenternas relation till bloggaren är de faktorer som väger tyngst för 

att göra bloggen trovärdig. I andra hand kommer innehållet på bloggen som ett uttryck för 

word of mouth, då exempelvis sponsring inte stör trovärdigheten för bloggen när 

konsumenten känner förtroende för bloggens skribent. De två kan dock anses vara beroende 

av varandra och det är viktigt att den sponsring och de budskap som förekommer på bloggen 

inte är för många samt stämmer överens med bloggarens person.  

 

Kan bloggen fortsätta att vara trovärdig för konsumenterna? 

Då bloggens trovärdighet främst ligger i bloggarens roll som opinionsledare och 

konsumentens relation till denne kan bloggen fortsätta att vara trovärdig även i framtiden. 

Detta förutsatt att bloggaren även fortsättningsvis endast exponerar produkter och varumärken 

som denne står för, att dessa budskap inte blir för många samt att konsumenten uppfattar dem 

stämma överens med bloggarens person.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Under genomförandet av denna studie har ett flertal intressanta frågor väckts som inte rymts 

inom ramen för uppsatsen. Även om dessa frågor inte har kunnat besvaras är det författarnas 

förhoppning att uppsatsen kan fungera som utgångspunkt i kommande forskning som ämnar 

ge klarhet i det som här lämnats obesvarat. Efter att ha genomfört en kvalitativ undersökning 

med syfte att besvara uppsatsens frågeställning kan det konstateras att en kvantitativ 

undersökning, där en stor mängd bloggläsare undersöks, skulle vara av värde för att skapa en 

vidare förståelse inom ämnet om bloggar och trovärdighet. Det kan också vara av stort värde 

att studera hur den kommande lagändringen skulle påverka bloggens och andra 

kommunikationsforums framtid på Internet. Ett ytterligare intressant uppslag är att undersöka 

på vilka grunder en konsument med negativ inställning till trovärdigheten i det medium som 

nyttjas ändå kan påverkas till köp.  
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Bilaga 1: Bloggtoppen v 16, 2008 
Hämtad 2008-04-20 från http://www.bloggtoppen.se/kategori/alla/ 
 

1. Kenza 
http://kenzas.se/ 
410,582 unika läsare i veckan 
 
En livsstilsblogg som skrivs av 17 åriga tjejen Kenza som skriver om sin vardag, mode och 
shopping. 
 

2. BlondinBella 
www.blondinbella.se 
389,901 unika läsare i veckan 
 
En 17årig tjej som tar skriver om sin vardag och intressen. Bloggen har blivit 
uppmärksammad i media eftersom hon tjänar tiotusentals kronor i månaden på sponsring.  
 

3. Tjuvlyssnat.se 
www.tjuvlyssnat.se 
194,158 unika läsare i veckan 
 
Tjuvlyssnat innehåller roliga, knäppa och intressanta samtal från Sveriges gator, bussar och 
andra offentliga platser.  

 

4. Englas Showroom 
http://annamirjamaria.blogg.se/ 
161,812 unika läsare i veckan 
 
25-åriga Engla skriver om mode, vardagslyx, visar bilder och tipsar om sånt hon tycker om. 

 

5. Stina-Lee 
http://stinalee.se/ 
147,643 unika läsare i veckan 
 
En livsstilsblogg som handlar om mode, skönhet och kändisvärlden. 
 

 

6. Style by Kling 
http://kanal5.se/web/stylebykling/ 
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125,493 unika läsare i veckan 
Moderedaktören Elin Kling bloggar om sitt jobb och privatliv. 

 
7. Amanda Berg 
http://amandaberg.devote.se/ 
112,558 unika läsare i veckan 
 
En livsstilsblogg om 18-åriga Amandas liv, mode och skönhet. 
 

 
8. This is Natasha Peyre 
http://peyre.blogspot.com/ 
103,021 unika läsare i veckan 
 
Den före detta glamourmodellen skriver om sitt liv som kändis i Stockholm och LA. 
 

9. Kissie 
http://kissie.blogg.se/ 
100,258 unika besökare i veckan 
 
En livsstilsblogg som skrivs av 17åriga Alexandra som bor i Stockholm. Ämnen som 
behandlas är mode, skönhet och vardagsproblem. 

 

10. Fuck you right back  
http://www.finest.se/katrinSchulman 
94,488 unika läsare i veckan 
 
Katrin Schulman bloggar om sitt liv som PR-kvinna och äkta make till den kända bloggaren 
Alex Schulman. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
  
Allmänt 
Namn? 
Ålder? 
Ort? 
Sysselsättning? 
Intressen? 
 
 
Bloggar 
Vilka bloggar läser du? 
Varför läser du dessa bloggar? 
Hur kom du i kontakt med bloggar? 
Hur kom du i kontakt med de bloggar du läser idag? 
När och varför började du läsa bloggarna?  
Vad är utmärkande för en bra blogg? 
 
 
Förebilder 
När du tänker på de personer du ser som förebilder, vilka egenskaper är viktiga att de har? 
Finns det någon bloggare som uppfyller dessa egenskaper? 
Skulle den personen kunna påverka dina val? 
Skulle du kunna bestämma dig för att köpa en produkt efter att du har läst om den på en 
blogg? 
 
 
Trovärdighet 
Vad innebär trovärdighet för dig? 
Vad gör en blogg trovärdig? 
Anser du att bloggarna du läser är trovärdiga? 
Tror du att någon av de bloggar du läser blir sponsrade? 
 
 
Framtid 
Hur skulle du bli påverkad om du fick veta att någon av de bloggar du läser blir sponsrade? 
Hur tror du bloggen kommer att utvecklas i framtiden? 
Kommer du att fortsätta läsa bloggarna i framtiden?  

 


