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 Förord 

Uppsatsen har skrivits under våren 2010 samtidigt som vi båda har praktiserat på olika 

företag. Under uppsatsens gång har vi befunnit oss på olika platser och arbetat heltid, vilket 

har försvårat uppsatsskrivandet då tiden inte alltid har räckt till. Vi anser dock att våra 

praktiker har bidragit till ett nytt synsätt från arbetslivet och har gett oss inspiration till 

uppsatsskrivandet. Vi har utvecklat ny kunskap, inte bara inom ämnet bloggar, vi har även lärt 

oss mycket om oss själva. Vi har lärt oss att arbeta under stress samt att stötta och hjälpa 

varandra då det känts extra tungt. Uppsatsskrivandet är en obligatorisk process för att nå en 

kandidatexamen och vi anser att vi har växt på ett akademiskt plan såväl som på ett personligt. 

Vår förhoppning är att ni finner vår uppsats intressant och nytänkande, inom ett aktuellt ämne.  

 

Vi vill tacka samtliga bloggare för att ni tog er tid för en intervju, tack: Filippa Tarras-

Wahlberg, Frida Berglund och Anna Lundberg. Vi vill även tacka läsare av bloggar för er tid 

och ert engagemang, Caroline Bäckström Fantini, Sofia Nilsson, Camilla Ednersson samt Jens 

Carlsson. Utan våra bloggare och läsare av bloggar hade uppsatsen inte varit möjlig. Vi vill 

även rikta ett stort tack till vår handledare Pia Arborelius som har stöttat och hjälpt oss under 

uppsatsens färd, med kloka kommentarer och gett oss viljan att prestera. Slutligen vill vi även 

tacka familj och vänner som har stöttat oss och varit väldigt förstående under hela processen. 

Ett särskilt tack till Margith Blom som ägnade timmar åt att korrekturläsa vår uppsats.  

 

Till sist ska vi springa i mål med flaggan i topp. 

 
 
 
 
 
 
Halmstad juni 2010 
 
 
 
______________________   __________________ 
Ulrika Lång      Emelie Överdahl 
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1. Inledning 
Uppsatsens första kapitel syftar till att ge läsaren förståelse för den bakgrund som ligger till 

grund för uppsatsens helhet och dess problem. Problembakgrund presenteras samt en 

diskussion kring denna, vår problemformulering, syfte samt centrala begrepp. 

1.1 Bakgrund 

I vårt samhällsystem pågår en omfattande och systematisk påverkan på oss människor. Vi 

påverkas i våra roller som: konsument, medborgare, användare av varor och bärare av 

kunskap (Holm, 2002). Johansson och Malmsten (2009) menar att kommunikationen med 

kunden har förändrats häpnadsväckande mycket över tiden. I begynnelsen av marknadsplatsen 

där människor bytte varor och förnödenheter mellan varandra, var kunden ständigt i fokus. 

Det skedde en tvåvägskommunikation där kunden kunde påverka var och hur denne skulle 

mötas av information. Under mitten av 1900- talet hade kundens möjlighet att påverka 

informationsflödet, minskat betydligt. Radio och TV skapade det som vi idag benämner 

massmedia. Det som förut varit tvåvägskommunikation mellan kund och säljare hade nu 

utvecklats till massinformation som byggde på envägskommunikation. Kunden mottog 

information men hade nu mist sin chans att påverka. Kommunikationssamhället har i vår tid 

förändrats drastiskt, mycket tack vare Internet. Frankel (2007) anser att Internet tydligt skiljer 

sig från traditionella medier när det gäller interaktionen mellan avsändare och mottagare. 

Genom Internet sker kommunikation i en högre grad på varje användares villkor. Detta är ett 

faktum som är helt unikt för Internet som medium. Johansson & Malmsten (2009) menar att 

Internet skapar en mötesplats som många gånger påminner om äldre tiders marknadsplatser. 

Sociala medier, hemsidor, och andra digitala reklamaktiviteter utgör sådana mötesplatser.  

 

Vad som dock inte har förändrats något under årens lopp, är människans förmåga att ta till sig 

informationen. Resultatet blir att konsumenten inte kan ta in mer information än vad det finns 

plats till, därför sållas information ständig menar Mårtenson (2009). Enligt Sandberg (2009) 

nås konsumenten i dagsläget av cirka 5000 kommersiella budskap per dag. Traditionell 

annonsering eller TV-reklam räcker inte till för att nå igenom det bruset som numera finns på 

marknaden. Mårtenson (2009) menar att ett stort problem i dagens samhälle, är att utbudet av 

medier, produkter och tjänster ständigt ökar. Kunden har svårt att ta in all information och har 

inte heller möjlighet att samverka med all den information som finns. Tekniskt sett uppskattas 
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vi människor dessutom att vara kapabla att öka kommunikationsvolymen minst tio gånger. 

Adlén (2005) anser att det är kunden själv som kräver att få information. Kunden har anpassat 

sig till ett informationssamhälle, där de är vana vid att alltid få tillgång till svar. Kunden håller 

på att drunkna i information men söker fortfarande efter ny kunskap. De har under senare tid 

kunna ställa mer krav på den information de möts av.  

 

Det finns mängder med kommunikationskanaler, som alla används för att möta konsumenten 

(Mårtenson, 2009). Det är dock inte bara företagen som utnyttjar mängden av kanaler. 

Konsumenterna gör allt oftare sin röst hörd på marknaden, det kan vara genom olika 

aktiviteter som bojkott mot produkter och demonstrationer mot företag. Konsumenter 

vägleder också andra konsumenter om hur väl de uppfattar olika märken på marknaden. 

Därmed används en av vår tids äldsta kommunikationsverktyg ”Word of mouth” (Bille & 

Malmnäs, 2003) . ”Word of mouth” beskrivs som en metod där konsumenterna sprider 

information mellan varandra. Metoden ”Word of mouth” utvecklats något enormt. Från att 

vara en metod som använts främst i slutna sällskap, har den använts allt mer på en av dagens 

största mötesplats, Internet. Sociala medier sprider budskap och information, inte endast 

mellan företag och kunden utan kanske främst kunder emellan (Frankel, 2007). 

 

Bloggarna har under de senaste fem åren blivit ett alternativ till etablerad media, det är ett 

alternativ som på många sätt låter den vanliga människan påverka det som skrivs och sprids 

till omvärlden. Bloggen är ett kommunikationsmedel som låter läsaren kommentera och föra 

fram sitt budskap och sina åsikter (Frankel, 2005). I dag finns miljoner bloggar över hela 

världen och varje dag startar ca 750 000 nya (Weber, 2009). Bloggar har på senare tid 

uppmärksammats allt mer, det har resulterat i att Skattemyndigheten har börjat utreda 

bloggare och anser att de bedriver näringsverksamhet. Företag ser bloggar som attraktiva 

reklamplatser och använder bloggar som en kommunikationskanal för att kommunicera ut nya 

produkter samt nyheter. Bloggar är därmed inte bara ett av vår tids mest omfattande 

kommunikationskanal utan också ett marknadsföringsverktyg för företaget såväl som för 

privatpersonen. 

1.2 Problemdiskussion 

Traditionell annonsering och reklam benämns i USA, som interruption marketing, dvs. 

marknadsföring som avbryter. Exempel på det kan vara, avbrott i en film eller annonser i en 

tidning som bryter av texten. Vi människor är generellt negativa till sådan marknadsföring, 



3 
 

eftersom det avsiktligt stör oss. Det har blivit ett växande problem i takt med att mediebruset 

blir allt mer påtagligt (Frankel, 2005). Fredlund et al., (2006) anser däremot att konsumenten 

nu mer än någonsin kan bestämma över reklamintaget själv. Det är viktigt att konsumenten 

själv får bestämma vilken media han/hon ska mötas av. Bonde-Teir och Westerståhl (2005) 

menar att konsumenten tar allt mer kontroll över mediekonsumtionen. 

Kommunikationskanalerna blir fler samtidigt som kommunikationen ökar. 

 

Weber (2009) menar att bloggar har en lika stor inverkan på samhället som traditionell media. 

Bloggen skapar en tvåvägskommunikation på ett helt annat sätt än vad traditionell media gör. 

Bausch, Haughey och Hourihan (2002) menar att bloggen har en oerhörd fördel gentemot 

dagstidningar, vad det gäller nyhetsflöde. Bloggen kan uppdateras varje sekund, om 

författaren så önskar och på grund av det har bloggen blivit en källa som många gånger förser 

nyhetstidningar med senaste nytt. Bloggar är en bra marknadsföringskanal eftersom det är ett 

verktyg som rättar sig efter mottagaren. En bra blogg ger läsaren en upplevelse som känns 

värt att lägga ner tid på. Besökarna läser bloggen för att de ger dem något värdefullt och den 

som skapar bloggen och dess innehåll bygger upp ett förtroende. Det fungerar på samma sätt 

som när vi får förtroende för en tidning och det som skrivs i den. En bra blogg ger inte bara 

kostnadseffektiv marknadsföring, den är också trovärdig (Frankel, 2005). 

Uppskattningsvis finns det i dag över 112 miljoner bloggar utspridda över hela världen 

(Weber, 2009). I takt med att bloggen får allt större betydelse och inverkan på marknaden blir 

också dess ansvar och granskningen av bloggen allt större. Bloggen har allt oftare blivit ett 

ämne för diskussion. I dagsläget finns inget organ som granskar att bloggar följer moraliska 

och etiska regler. Wetterstrand (2008) menar att det finns en stor fara för företag att sponsra 

bloggar. Med sponsring menas att företag ger en bloggare betalt för att visa en av företagets 

produkter. När sponsring genomförs utan att tydligt visa att det är reklam, kan det vara ett 

brott mot marknadsföringslagen. En grundläggande rättighet vi har är att få reda på när vi 

utsätts för reklam. Den fria kommunikationen är oerhört viktig, människor kan genom den fria 

kommunikationen göra sina röster hörda. Det finns dock en negativ sida, det skapar helt nya 

möjligheter för företag att manipulera konsumenter. Det som är oroande är att många 

bloggläsare inte vet om när dold reklam dyker upp i ett inlägg och främjar en specifik 

produkt. Wetterstrand (2008) menar vidare att bloggar därmed har blivit en gråzon på 

reklammarknaden. Ofta skapas de behov företagen vill tillfredsställa, genom reklam, 
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produktplacering och övrig marknadsföring. I vår tid har marknadsförarna hittat nya språkrör i 

bloggsfären. 

Med detta sagt, kan företag genom att använda bloggen som marknadsföringsverktyg, nå 

konsumenten och kan det göras utan att företagets trovärdighet ifrågasätts?  

1.3 Problemformulering 

Kan företag strategiskt använda sig av bloggar för att nå konsumenten? Under vilka 

förutsättningar är bloggen en trovärdig kommunikationskanal? 

1.4 Syfte 

Syftet är att förklara under vilka förutsättningar som bloggen blir en trovärdig 

kommunikationskanal respektive inte blir det, ur ett företagsperspektiv.  

1.5 Centrala begrepp 

Blogg, “Word of mouth”, opinionsledare, sponsring och produktplacering. 

1.5.1 Blogg 

 Personlig och öppen dagbok eller logg på webben. En blogg består vanligen av 

regelbundna skriftliga inlägg med personligt hållna iakttagelser och synpunkter på 

dagsaktuella händelser, med länkar till relaterade webbsidor, artiklar och bloggar med 

bilder och/eller videor. Varje blogginlägg har datumangivelse och bloggens läsare har 

möjlighet att publicera kommentarer i anslutning till dessa. (Nationalencyklopedin: 

Blogg, 2010) 

 ”Från engelskans blogg som i sin tur kommer från det sammanslagna ordet webblog. 

En hemsida där huvudfokus ligger på mittspalten som innehåller inlägg i omvänd 

kronologisk ordning med länkar till varje inlägg och ofta en möjlighet att kommentera 

inlägg” (Frankel, 2005, s.61). 

1.5.2 Word of mouth 

I svenskan omtalad som ”mun till mun” metoden eller ryktesmarknadsföring. Vi kommer i 

uppsatsen uteslutande att använda benämningen ”Word of mouth”. 

 Dahlén och Lange (2003) definierar ”Word of mouth” som informationsspridning 

mellan konsumenter.  

1.5.3 Opinionsledare 
Vi har valt att i uppsatsen benämna opinionsledare enligt följande definition: 
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 Opinionsledare, individ som inom en grupp med gemensamma intressen förmedlar 

nya idéer från massmedier samt från andra opinionsledare till gruppen. 

(Nationalencyklopedin: opinionsledare, 2010) 

1.5.4 Sponsring 
 ”Sponsring är associationsmarknadsföring: en affärsmässig metod för 

kommunikation, marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på ett 
kommersiellt avtal mellan (normalt) två partner där ett företag betalar för 
kommersiella rättigheter att utnyttja en association (med t.ex. ett evenemang, en 
person, en organisation, ett projekt etc.)”(Berglund & Boson, 2010, s.290) 
 

 Sponsring innebär att ett företag betalar kostnaderna för hela eller delar av en 

verksamhet och som ersättning får visa upp sitt namn och sina produkter. Det 

sponsrande företagets förhoppning är att allmänheten och kunderna får en positiv bild 

av företaget. (Nationalencyklopedin: sponsring, 2010)  

 

Vår egen definition av sponsring, kopplad till bloggar: När en bloggare får produkter från 

ett specifikt företag för att visa upp eller rekommendera en produkt. Det avser även de 

tillfällen där bloggaren tar emot produkter för att anordna tävlingar bland läsarna. I vissa fall 

förekommer även sponsring där bloggaren tar emot produkter samt erhåller betalning för att 

skriva om/visa upp produkterna.  

1.5.5 Produktplacering 
 Metod för att delfinansiera framför allt spelfilmer genom att ett företag betalar för att 

använda eller visa upp varumärken eller produkter i filmen. (nationalencyklopedin: 

Produktplacering, 2010)  
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1.6 Uppsatsens disposition  

Modellen beskriver för läsaren uppsatsens disposition och har till syfte att förtydliga varje del.  

 

Kapitel  1 

Inledning 

Kapitel  2 

Teoretisk referensram 

Kapitel  3 

Metod 

Kapitel  4 

Empiri 

Kapitel  5 

Analys 

Kapitel  6 

Slutsats 

Inledningskapitlet innehåller en 
bakgrund och en problemdiskussion och 
har som syfte att ge en förståelse för vår 
problemformulering och vårt syfte. 

I den teoretiska referensramen 
presenteras de teorier och modeller som 
ligger till grund för uppsatsens 
fortsättning. 

I kapitlet redovisar vi tillvägagångssätt, 
undersökningsansats, val av 
Datainsamlingsmetod och metod. Vi 
presenterar även källkritik. 

I det empiriska kapitlet redovisar vi 
insamlad fakta från intervjuer. Våra 
intervjuer har som syfte att förklara 
vår problemformulering. 

Analysen innehåller tre analyser en 
mellan bloggarna, där resultatet från 
empirin kopplas samman med den 
teoretiska referensramen. En 
jämförelse mellan läsare av bloggar 
samt slutligen en mellanfallsanalys 
där samtliga intervjuobjekt jämförs. 

Kapitlet avser att summera 
uppsatsens resultat och besvara 
uppsatsens problemformulering och 
syfte samt ge förslag till vidare 
forskning. 

Figur 1.6 Uppsatsens dispositionsmall 
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2. Teori 

I kapitlet presenterar vi en genomgång och tillämpning av teorier, begrepp och modeller som 

används i studien.  

2.1 Kommunikation 

Begreppet kommunikation har sitt ursprung i latinets, ord communis, som betyder gemensam 

(Mårtenson, 2009). Det finns erkända teorier och modeller för hur kommunikationen sker 

mellan sändare och mottagare. Den mest kända kommunikationsmodellen, bygger på att en 

sändare vill kommunicera ett budskap. Budskapet störs av brus som finns i vår omgivning. 

Bruset är ett samlingsnamn för de faktorer som gör att mottagaren inte uppfattar det 

budskapet som sändaren har sänt. Exempel på brus kan vara, konkurrenter, ointresse eller 

brist på engagemang (Dahlén & Lange, 2003). 

 

Falkheimer och Heide (2008) menar att det förekommer många förenklade uppfattningar om 

vad kommunikation är och hur det fungerar. En vanlig missuppfattning är att kommunikation 

är en linjär process, där informationen sprids från en sändare till en mottagare. Hanson (2007) 

anser att företag ofta talar om att de kommunicerar med en marknad, vilket inte är alldeles 

sant. Kommunikation sker mellan individer. Det är alltså inte marknaden som kommunicerar 

utan individerna på marknaden, kunderna. Detta faktum glöms ofta bort, då tekniken tar över 

och den mänskliga kontaken börjar bli allt mer sällsynt. Falkheimer och Heide (2008) menar 

dock att det är viktigt att företag utnyttjar att kommunikationen med kunden bygger allt mer 

på teknik. För att komma så nära det interpersonella idealet som möjligt, bör verktyg som e-

post, diskussionsgrupper och andra forum användas.  

 

Hanson (2007) menar att det är svårt att skapa samma värme i masskommunikation i 

jämförelse med direkt tilltal. Detta beror på att i masskommunikation är mottagaren anonym 

för sändaren. Kommunikation sker på distans, indirekt via ett massmedium. Det finns i dagens 

samhälle en oerhörd tilltro till massmedias makt. Det finns få organisationer som inte hyser en 

enorm respekt för mediernas betydelse (Falkheimer & Heide, 2008). 

 

Fredlund et al., (2006) anser att konsumenten nu mer än någonsin kan bestämma över 

reklamintaget själv. Det är viktigt att konsumenten själv får bestämma vilken media han/hon 

ska mötas av och så småningom helt kontrollera det kommunikativa flödet där den 

accepterade marknadsföringen tillåts. Bonde-Teir och Westerståhl (2005) anser att 
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konsumenten tar allt mer kontroll över mediekonsumtionen. Kommunikationskanalerna blir 

fler samtidigt som kommunikationen ökar. Konsumenter får därmed mer att välja på när 

informationen ska tas emot. Kommunikationen i dagens samhälle är blixtsnabb, dock är den 

fortfarande på konsumentens villkor. Medierna har varit tvungna att individanpassa sig allt 

mer. Opt-in samt NIX-register här ändrat mediekommunikationen, konsumenten kan helt 

stänga av vissa kommunikationskanaler. Det är inte längre det företaget som skriker eller 

bjuder högst som syns, numera gäller det att vara intressant och relevant (Bonde-Teir & 

Westerståhl, 2005). 

2.1.2 Internet som kommunikationskanal 

Enligt Dahlén (2002) är det inte den bästa produkten som alltid vinner utan den produkten 

som bäst tränger igenom bruset. Fredlund et al., (2006) menar att mediebruset har lett till att 

nya sätt att nå ut till konsumenterna har skapats. Dahlén (2002) menar att det viktiga är att 

komma närmare kunderna än vad konkurrenterna är, att möta kunden där kunden befinner sig 

oberoende var de är någonstans.  

 

 För att undvika automatisering av kunden är det viktigt att tänka på förändring. Bonde-Tier 

och Westerståhl (2005) menar att företag med hjälp av Internet kan länka mottagarna till en 

fördjupad kommunikation. Med hjälp av det når företaget andra målgrupper som de kanske 

missar från andra medier. Internet är ett billigt verktyg och är samtidigt lätt att mäta. Det 

negativa med Internet är att det inte alltid är lätt att prognostisera att rätt målgrupp nås. 

Användare påpekar också att de kan bli irriterade av så kallade ”pop-ups”. Dahlén (2002) 

menar att ”inbakade annonser” är att föredra, annonsen integreras mer och genererar högre 

trovärdighet samt blir mer ihågkommet. Billie och Malmnäs (2003) menar att ju kraftigare 

pop-ups, banners är desto mindre gillar användarna den, informationen är bäst då den kommer 

från till exempel en kompis. Eftersträvningen är att marknadsföringen ska integreras med 

innehållet. Det är därför en bra ide att använda sig av olika versioner av sajter för att på bästa 

sätt kunna anpassa sig till olika användare. Marking och Nordlöv (1997) menar att det är få 

företag som utnyttjar hela Internets kapacitet. Internet kan användas till att ge ett mervärde till 

konsumenten men även till leverantörer, medarbetare och återförsäljare.”Word of mouth” 

menar Bille et al., (2003) är världens äldsta form av marknadsföring. Vid utformningen av en 

trovärdig webbplats är det extra viktigt att använda sig av trovärdiga källor, referenser, intyg 

m.m. Detta leder till att användarna identifierar sig och på så sätt skapas samma preferenser. 
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Stronne et al.,(2010) menar att eftersom Internet ändras ständigt får användarna stora problem 

att hitta och identifiera innehållet som matchar deras egna intressen och preferenser.  

 

Carlén (2002) menar att den mest effektiva metoden för att skapa uppmärksamhet på Internet 

är att göra någonting som ingen tidigare gjort. Eftersom Internet fortfarande är en relativt ny 

kommunikationskanal så finns det fortfarande idéer som ingen tidigare gjort. Enligt Dahlén 

(2002) är det av stor vikt att synas i rätt sammanhang där det inte ska vara till besvär för 

kunden och samtidigt ge maximal nytta. Reklam som är standardutformad blir mindre effektiv 

på grund av att konsumenter automatiserar sin medieanvändning över Internet. Detta sker så 

att konsumenten slipper ödsla energi på marknadsföring, information som konsumenten inte 

medvetet söker efter. Dahlén (2002) diskuterar internetmognad, hur mottagliga personer är för 

aktiviteter på nätet. Nya internetanvändare är mer upptäckarlystna och på grund av det 

besöker de mer sidor än de som nått en internetmognad. Detta leder till att effektiviteten för 

internetmedier sjunker då konsumenten blir mindre mottaglig för direktreklam, såsom banners 

och annonser.  

2.2 Marknadskommunikation 

Definition av marknadskommunikation: ”Alla de kontakter som främst företag har med 

kundgrupper och andra intressenter för att på något sätt direkt eller indirekt påverka 

marknadens uppfattning om och intresse för deras produkter, tjänster, eller idéer samt 

företagets anseende. Den traditionella marknadskommunikationen är den kommunikation som 

sker mellan företaget och konsumenterna”. (Mårtenson, 2009,s.19) 

 

Mårtenson (2009) anser att marknadskommunikation har kommit att ta en allt mer central roll 

i samhället. För flertalet företag på dagens marknad har kommunikation blivit en av de 

absolut viktigaste råvarorna. Vidare menar Mårtenson (2009) att företag överlag inte har en 

aning om hur stor inverkan kommunikation har på kunden och hur mycket de får ut av de 

satsningar som görs. Dahlén och Lange (2003) anser att marknadskommunikation utan tvekan 

är det främsta vapnet en marknadsförare har i den ständiga kampen om kunden. Vidare är det 

av största vikt att marknadsföraren inser vikten av marknadskommunikation och förstår hur 

mycket av produkten som formas i densamma. Det handlar om att kommunicera produkten 

mest framgångsrikt. Det är numera känt att det inte är den produkt som är bäst, som vinner 

kampen om konsumenten.  Nyckel till att förstå marknadskommunikationens stora 
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möjligheter är en insikt om skillnaden mellan faktiska och kommunicerade produkter. (Dahlén 

& Lange, 2003, s. 13) 

 

Mårtenson (2009) menar att marknadskommunikation är en förutsättning för överlevnad, med 

tanke på hur svårt det är att differentiera produkterna i design och tillverkning. De 

marknadsledande produkterna är i stort sett likvärdiga. Marknadskommunikationen används 

för att bygga upp rätt associationer till företagets varumärke, skapa en personlighet som 

kunderna kan identifiera sig med och se till att skapa och förmedla det mervärde som gör 

produkten/företaget unikt (ibid.). 

 

Enligt Mårtenson (2009) finns det mängder av marknadskommunikationsaktiviteter och de 

alla är olika effektiva för att uppnå skilda resultat. Vanligen delas nämnda aktiviteter upp i två 

huvudgrupper, affärskapande och varumärkesbyggande. Affärskapande är de satsningar där 

resultatet visas inom ett år. Intäkterna ska då vara lika stora som kostnaderna. 

Varumärkesbyggande satsningar är mer långsiktiga där resultatet förväntas komma tidigast 

efter ett års tid (ibid.). 

2.2.1 Word of mouth 

”Word of mouth” beskrivs som en metod där konsumenterna sprider information mellan 

varandra. Den formen av kommunikation är många gånger ytterst effektiv för företag. Det kan 

bero på att avsändaren i de flesta fall är en person som mottagaren har respekt för och 

upplever som trovärdig (Dahlén & Lange, 2003). Nilson (1999) menar att ”Word of mouth” 

inte endast är den mest intressanta formen av marknadsföring utan även den mest ignorerade.  

”Word of mouth” är ett svårt kommunikationsverktyg, främst eftersom ett rykte är oerhört 

komplicerat att styra. Ett rykte kan slå tillbaka på varumärket, om det rykte som startat senare 

visar sig vara osant tappar företaget kundernas förtroende. Mårtenson (2009) menar att ett av 

problemen för företag kan vara att det är svårt att få reda på om kunder är missnöjda. Det 

vanligaste är att missnöjda kunder byter företag eller märke utan att företag ges en chans att 

återgällda det som gjort kunden missnöjd. Dahlén och Lange (2003) menar att det finns en 

baksida med ”Word of mouth”, företaget har ingen kontroll över den information som sprids. 

Undersökningar visar även att konsumenter överlag, är mer benägna att sprida negativ 

information.  
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Dahlén och Lange (2003) trycker på att metoden är en användbar reklamstrategi som placerar 

sig utanför själva PR-skapandet. Nilson (1999) menar att ryktesmarknadsföring inte ska 

läggas in under PR-arbete utan ska vara en aktivitet för sig. Det är dock en aktivitet som 

företag gärna förbinder med andra aktiviteter, annonsering eller PR. ”Word of mouth” kan 

många gånger förstärka effekten av en annan marknadsföringsaktivitet och är dessutom en 

metod som är kostnadseffektiv. 

2.3 Opinionsledare 

Kotler (2005) menar att det är viktigt för företag att nå opinionsledare, eftersom 

opinionsledare har extra stor påverkan på konsumenter. Vissa företag försöker därför direkt nå 

opinionsledaren för att denne sedan ska nå ut till resterande konsumenter. Opinionsledare är 

early adopters, detta innebär att de är först med att ta efter trender och gör det innan den 

vanliga människan. Det är däremot viktigt att komma ihåg att den som är opinionsledare inom 

en kategori inte nödvändigtvis måste vara det inom samtliga kategorier. En person som är 

opinionsledare inom till exempel mode kan vara en person som följer en annan opinionsledare 

inom teknik (ibid.).  

 

Enligt Parment (2008) jämför sig människor med varandra och med den grupp eller den 

person de önskar likna och tillhöra. Som marknadsförare är det ytterst viktigt att identifiera 

opinionsledare. En opinionsledare är en individ som har stor påverkan på vad andra 

konsumerar. Viktigt är att opinionsledaren finns i rätt socialt umgänge, genom dem har 

företaget goda möjligheter att nå de kunder de vill åt. Bille och Malmnäs (2003) menar att 

människan gärna följer vad andra människor gör, ett antagande görs att beslutet är grundat på 

bra fakta. Detta har lett till att reklamindustrin har börjat använda sig av vanliga människor, 

som intygar att produkten är bra. Detta är trovärdigt eftersom åhöraren förknippar att 

lekmannens behov och preferenser då är samma som ens egna. Helt enkelt litar vi på 

människor som är så, som vi själva uppfattar oss.  

2.4 Blogg 

Weber (2009) menar att bloggar har funnits sedan 1994, då online dagböcker och liknande 

började förekomma. Larry Weber är ordförande och VD för Interpublic Advanced Marketing 

Services. Weber har skrivit tre böcker” The Provocateur: How a New Generation of Leaders 

Are Building Communities, Not Just Companies”, “ Marketing to the Social Web: How 

Digital Customer Communities Build Your Business” samt ” Sticks & Stones: How Digital 
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Business Reputations Are Created Over Time...And Lost in a Click (thelarryweber.com: Larry 

Weber, 2010).  Frankel (2005) menar att det som vi idag benämner blogg, uppkom 1999. 

Anders Frankel är VD och grundare av Apsis Sweden AB. Han har skrivit tre böcker, 

"Hemligheterna med framgångsrik e-postmarknadsföring" ”Bloggar- som marknadsföring, en 

snabbguide” samt ”Marknadsföring på Internet” (Apsis: Anders Frankel, 2007). 

 

Idag finns det 112 miljoner bloggar, det finns såväl personliga som professionella och 

samtliga har de en gemensam nämnare, de vill göra sin röst hörd (Weber, 2009). En av 

anledningarna till att så många bloggar startar varje dag är dess enkelhet. Alla med en 

grundläggande kunskap om Internet kan skapa en blogg (Frankel, 2005). En typisk blogg 

innehåller; text, bilder, länkar till andra bloggar och hemsidor som rör bloggen (Weber, 2009). 

2.4.1 Blogg som kommunikationskanal 

Wright (2006) menar att bloggen startade med syftet att vara en kommunikationskanal mellan 

människor. För att uppdatera varandra om vardagliga saker, utbyta åsikter och för att skapa 

nya relationer samt bibehålla gamla. Under bloggens första tid var relationen det som 

värderades högst av alla och de som bloggade såg sig som agenter för att sprida bloggens 

budskap. Numera är det syftet helt förändrat. Företag uppmärksammade bloggen och insåg att 

det fanns en stor potential, vilket innebar att bloggens ursprungliga syfte endast fick en biroll 

(ibid.). 

 

Weber (2009) anser att bloggen är den nya medieauktoriteten. Bloggen är ett nytt 

mediemönster som utvecklas i en enorm hastighet. Det är en ny informationskälla för den nya 

generationen och är oerhört trovärdig, den kommer på många sätt vara mer trovärdig än 

nyhetstidningar och journalister. Bloggen kommer dock inte helt ersätta tidningar men 

läsarantalet kommer att sjunka drastiskt. Bausch, Haughey och Hourihan (2002) menar att 

bloggen har en oerhörd fördel gentemot dagstidningar och övrig traditionell massmedia, vad 

gäller nyhetsflöde. Bloggen kan uppdateras varje sekund, om författaren så önskar och på 

grund av det har bloggen blivit en källa som många gånger förser nyhetstidningar med senaste 

nytt. 

 

Bergström (2009) presenterade tillsammans med Göteborgs universitet 2009, en undersökning 

om svenskarnas internetvanor. Där framkommer det att endast 5 % av svenskarna dagligen 

läser en blogg. Därmed är andelen av befolkningen som läser bloggar relativt liten, den är 
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dock på uppåtgående. Vidare framgår det också tydligt att andelen som skriver bloggar ökar 

för varje år. Bloggskrivandet är också något som görs med hög frekvens och andelen som 

sällan uppdaterar sin blogg är liten.  

 

Enligt Demopoulos och Holtz (2006) är bloggen en av många kommunikationskanaler. Alla 

kommunikationskanaler fyller sitt syfte och ingen av dem kan helt ersätta en annan. Somliga 

menar att bloggen kommer att ersätta traditionell massmedia. Demopoulos och Holtz (2006) 

menar att de har fel, bloggen är endast ett komplement till de redan etablerade 

kommunikationskanalerna. Bloggarna har blivit ett medium som driver sina egna frågor. I 

bloggens värld finns ingen redaktör som väljer vilka frågor som ska få utrymme i media, utan 

när det finns en stor opinion kring en fråga får den därmed utrymme av egen kraft. Det 

innebär dock inte att traditionell media är på nedåtgång och att dess ställning är hotad av 

bloggarna. Det finns en avgörande skillnad mellan traditionell massmedia och bloggar. 

Bloggar drivs av författarens subjektivitet, media har kvar sitt krav på objektivitet. I samhället 

finns fortfarande ett krav och en efterfrågan på objektiv journalistik (ibid.).  

 

Palmer (2010) anser att företag kan använda bloggar som en form av marknadsundersökning. 

Företag kan utforska bloggar för att se vad personer skriver om deras produkter, om det visar 

sig vara negativ kritik kan företaget ta lärdom av detta. Wright (2006) menar att det är lätt att 

attackera ett företag eller en person via en blogg. Det är lättare att vara negativ mot någon på 

Internet än att vara det ansikte mot ansikte. Vidare leder det till att vi i framtiden kommer att 

få se mer och mer negativa uttalande på bloggar i framtiden.  

2.4.2 Annonsering och produktplacering på bloggar 

Enligt Frankel (2005) finns det bloggar som utger sig för att vara opartiska, men som 

samtidigt förespråkar en viss produkt eller ett specifikt företag. Det framgår inte varför, men 

det är uppenbart att bloggen är till för att marknadsföra en specifik produkt. I och med detta 

försvinner allt förtroende för bloggen. Om inte den som skriver bloggen tydligt visar att 

innehållet i bloggen styrs av anställning, sponsring eller liknande kan bloggaren inte heller 

behålla läsarnas förtroende. Under senare år har också ett flertal fall uppdagats där mindre 

seriösa företag, under falskt namn, skapar en blogg som verkar opartisk men som egentligen 

är till för att göra reklam för företaget. Tyvärr är dessa oseriösa aktörer ett resultat av att 

bloggen är ett kostnadseffektivt marknadsföringsverktyg, därmed finns det alltid personer som 

missbrukar kommunikationsformen (ibid.). 
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Enligt konsumentverket ska system som är avsedda för utbyte av information mellan 

privatpersoner, t.ex. forum, nyhetsgrupper, bloggar och liknande, visa marknadsföring på ett 

sådant sätt att det tydligt framgår att det rör sig om marknadsföring och för vilket företag 

marknadsföringen utförs. Om privatpersoner tar emot betalning för att marknadsföra ett 

företags produkter i ett system som nämnts ovan ska det klart framgå. (Konsumentverket: De 

nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring på Internet, 

2009). 

I marknadsföringslagens 9§ står följande:  

”All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att 

det är fråga om marknadsföring. Det ska också tydligt framgå vem som svarar 

för marknadsföringen. Detta gäller dock inte framställningar vars enda syfte är 

att skapa uppmärksamhet inför uppföljande framställningar”. (Sveriges rikes 

lag, MfL, 2009:486, s. B270) 
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3. Metod 
I följande kapitel redogör vi för val av metoder som vi gjort, samt de tillvägagångssätt som 

ligger till grund för utformandet av rapporten. Vi presenterar våra val kring primär- och 

sekundärdata, källkritik framförs samt de kriterierna som vår metod bygger på. 

3.1 Tillvägagångssätt 

Vårt val av ämne grundar sig i att sociala medier får en allt större plats i vår vardag. Eftersom 

bloggar är ett relativt nytt fenomen anser vi att det är intressant att gå på djupet inom ämnet. 

När vi bestämt oss för att skriva om bloggar utformade vi problemformulering: Kan företag 

strategiskt använda sig av bloggar för att nå konsumenten? Under vilka förutsättningar är 

bloggen en trovärdig kommunikationskanal? problemformuleringen mynnade ut i vårt 

förklarande syfte. Vårt nästa steg blev teorikapitlet där vi presenterar teorier kring 

kommunikation, marknadskommunikation och bloggar som fenomen. Vi fick under tidens 

gång revidera teorikapitel ett flertal gånger, främst eftersom vi var osäkra på om vi ville 

skriva vår uppsats ur ett företagsperspektiv eller ett konsumentperspektiv. Slutligen bestämde 

vi oss för att skriva vår uppsats ur ett företagsperspektiv och mycket tid ägnades åt att finna 

den teoretiska kopplingen i uppsatsen. Anledningen till varför vi valde att skriva uppsatsen ur 

ett företagsperspektiv grundar sig i att vi själva är övertygade om att bloggar är en strategisk 

resurs för företag. Vi var därför nyfikna på hur företag kan använda sig av bloggar som en ny 

kommunikationskanal för att få ut sitt budskap. Vi ansåg därför att det var av stor vikt att 

förklara under vilka förutsättningar bloggen blir en trovärdig kommunikationskanal. Det är 

grunden till om bloggen i framtiden kommer att bära eller brista som kommunikationskanal. 

Då vår teori var klar låg den till grund för vår datainsamling. Datainsamlingen bestod av sju 

stycken intervjuer, tre bloggare och fyra läsare av bloggar. Den teoretiska referensramen och 

data från empirin låg till grund för vår analys och slutsats. 

3.2 Ämnesval 

Bloggar är ett relativt nytt marknadsföringsverktyg och har de senaste åren fått allt större 

betydelse och inverkan på marknaden. Vi anser att det blir allt mer betydelsefullt för företag 

att använda sociala medier som verktyg för att nå konsumenten. Därför vill vi med uppsatsen 

förklara under vilka förutsättningar bloggen blir en trovärdig kommunikationskanal. Sociala 

medier utvecklas ständigt och ett tydligt exempel på att utvecklingen har nått Sverige är att 

Volvo Personvagnar med lanseringen av All New S60 har fokuserat enormt mycket på sociala 
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medier. Nya kommunikationskanaler dyker ständigt upp och det gäller för företag att ligga i 

täten av utvecklingen för att kunna konkurrera om marknadsandelarna. 

3.3 Undersökningssyfte 

Det primära syftet med all forskning är att utveckla och skapa ny kunskap. Uppsatsarbetet ska 

utveckla meningsfull kunskap som är relevant för den kunskapsnivå som eftersträvas. 

Råmaterialet till kunskap är data som i sin tur omvandlas till information och kunskap. 

Anledningen till att arbetet genomförs ligger till grund för syftet med forskningen och vad den 

kunskap som framkommer ska användas till (Lundahl & Skärvad, 1999). Jacobsen (2002) 

delar upp avsikten med att få fram ny kunskap i två olika kategorier, beskrivande och 

förklarande undersökning. I en beskrivande ansats kartläggs verkligheten och undersökaren 

får därigenom en bättre förståelse för hur ett specifikt fenomen ser ut. Med en förklarande 

ansats är målet att förklara varför ett visst fenomen uppstod eller varför en specifik situation 

inträffade, undersökningen är avsedd att säga något om en orsak/verkan samband.  

  

Uppsatsens problemformulering är en förklarande problemformulering. Vårt syfte är att 

utifrån teorin förklara hur företag på ett strategiskt sätt kan använda sig av bloggar för att nå 

konsumenten. Vårt syfte är även att förklara under vilka förutsättningar som bloggen blir en 

trovärdig kommunikationskanal. 

3.4 Övergripande metod 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika strategier för att samla in data, induktiv eller 

deduktiv. Med en induktiv ansats menas att forskarna går från empiri till teori till skillnad från 

den deduktiva ansatsen då forskarna går från teori till empiri. Kritik som riktats mot den 

induktiva ansatsen är ”att det är omöjligt och naivt att tro att någon kan gå ut i verkligheten 

med ett helt öppet sinne”. (Jacobsen, 2002, s.43) 

 

Vi har i uppsatsen använts oss av en deduktiv ansats, eftersom vi hade kunskap om ämnet 

innan vi utförde empirin. Vi har även som syfte att undersöka om en orsak/verkan samband 

föreligger. Vi anser att vi genom uppsatsen kommer att komma fram till ny kunskap, vilket 

leder till att vi är öppna för ny information. Vårt teorikapitel kan under uppsatsens gång 

behöva revideras, för att stödja den nya kunskapen vi får under den empiriska 

undersökningen. 
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3.4.1 Metodval 

Valet av metod delas ofta upp i två olika ansatser, den kvalitativa och den kvantitativa 

ansatsen (Jacobsen, 2002). Traditionellt anses den kvalitativa, datainsamlande och 

analyserande metoden vara mest lämplig i teoriutvecklingsfasen. Vid tillfällen det anses 

nödvändigt att pröva teorin har det däremot ansetts vara bäst med kvantitativa metoder (Kjaer 

Jensen, 1995). En kvantitativ ansats är mest lämplig när beskrivning av ett fenomen, frekvens 

eller omfattning förekommer. En kvalitativ ansats bör användas när författaren vill få insikt i 

det grundläggande eller det avskiljande inom en viss miljö. Detta utan att bry sig om med 

vilken frekvens det förekommer eller hur vanligt det är. Kvalitativa studier beskriver ett 

fenomen som existerar och bryr sig mindre om hur ofta det förekommer (Repstad, 1999). 

Kvalitativa ansatser är även flexibla, vilket innebär att problemställningen kan ändras 

efterhand som forskaren får reda på mer. Nackdelen med en kvalitativ ansats är att den är 

resurskrävande och tar mycket tid och kraft. En kvalitativ ansats får även ett 

generaliseringsproblem, eftersom de få personer som intervjuats kanske bara representerar sig 

själva och inte resterande population (Jacobsen, 2002).  

 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie, som grundar sig på att vi är öppna för ny 

information, vi har även valt en deduktiv ansats. Eftersom fenomenet blogg är relativt nytt vill 

vi skapa en klarhet i ämnet. En kvalitativ ansats används när det inte finns mycket kunskap, 

det passar väl in på vår uppsats eftersom det existerar få undersökningar inom ämnet. Vi har 

valt att göra en fallstudie i form av intervjuer med bloggare samt de som läser bloggar. Vårt 

mål är inte att skapa en generaliserbar uppsats, utan det är främst att skapa klarhet inom 

ämnet.  

3.5 Datainsamling 

Vid insamling av data finns två typer, primär- och sekundärdata. Primärdata innebär att 

forskaren samlar in upplysningar för första gången, antingen direkt från en person eller grupp. 

Det innebär att forskaren går till den primära informationskällan. Sekundärdata innebär att 

forskaren istället för att samla in upplysningar för första gången tar hjälp av andra personers 

insamlade data. Forskaren går därmed inte direkt till källan, sekundärdata är andrahandskällor 

exempelvis texter (Jacobsen, 2002). I klassisk mening är sekundärdata information som finns 

dokumenterat på papper. I det moderna samhället har dock sekundärdata fått en utvidgad 

betydelse och innebär också information i andra medier än tryckt text. Sådana källor är, radio 

och TV- program, inspelningar och kanske framförallt Internet (Lundahl & Skärvad, 1999). 
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3.5.1 Val av intervjuobjekt 
Vi har valt att intervjua både bloggare och läsare av bloggar, för att kunna svara på vår 

problemformulering på bästa sätt.  

3.5.1.1 Bloggare 
För att medverka i vår undersökning har vi haft som krav att bloggaren ska ha minst 5000 

unika besökare i veckan. Kriteriet med 5000 unika läsare i veckan grundar sig på att vi ville 

undvika oseriösa bloggare samt bloggare som enbart bloggar för sin närmsta omgivning och 

inte för allmänheten. Vi anser att ett kriterium på minimum 5000 gör vår uppsats mer reliabel, 

eftersom bloggar med ett högre läsantal avspeglar de bloggarna som våra läsare av bloggar 

läser. Ett annat kriterium vi haft är att bloggaren själv ska ansvara för annonsering och reklam 

på sin blogg. Ett krav har också varit att bloggaren ska ha drivit sin blogg i minst ett år. Vi har 

inte haft några krav på att samtliga bloggaren ska skriva om ett speciellt ämne eller ha en 

specifik nisch på bloggen. Det viktigaste för oss har varit att på ett bra sätt fånga upp 

representativa bloggare som speglar marknaden i stort. För att hitta bloggare som når upp till 

våra kriterier har vi använt oss av bloggtoppen.se samt bloggportalen.se. De är internetsidor 

som mäter trafik till bloggar och skapar en topplista baserat på hur många läsaren den 

specifika bloggen har. Vi har skickat en förfrågan om att vara med i vår undersökning till 

cirka 50 stycken bloggare som alla uppnått våra kriterier. På grund av geografiska avstånd och 

tidsaspekten har vi varit tvungna att välja bort ett par och slutligen valde vi tre stycken 

bloggare.  

 

Vi anser att tre stycken bloggare var en rimlig grund för att genomföra deskriptiva intervjuer. 

Vi menar också att tre stycken bloggare har varit idealiskt, eftersom vi har kunna göra 

jämförelser och en analys av respektive bloggare. Vi valde tre bloggar som stämde bra 

överens med våra kriterier, trendenser.se, Filippas.se och blogg.stureplan.se/anna. Valet 

grundar sig i att dessa bloggar har tre olika kategorier med olika inriktningar. Därför anser vi 

att dessa återspeglar de olika bloggenrer som finns. Vi har därmed medvetet valt dessa tre 

bloggare för att få en större bredd av bloggar än vad vi hade fått med bara en specifik genre. 

3.5.1.2 Läsare av bloggar 
Vi har valt att använda fyra stycken läsare av bloggar i vår uppsats. De är tre kvinnor som är i 

åldrarna 20-25 år och en man som är 23 år. Vårt val av respondenter grundar sig i att flest 

unga kvinnor läser bloggar men även yngre män läser bloggar frekvent. Modellen nedan visar 

fördelningen mellan män/kvinnor respektive ålder på de som läser bloggar.  



19 
 

 
Figur 3.5.1.2: Svenskarna och Internet (Wll, 2009, s.31) 
 

De läsare av bloggar som medverkat i uppsatsen kontaktade vi via förfrågan på Högskolan i 

Jönköping, Högskolan i Östersund, Högskolan i Skövde samt Högskolan i Halmstad.  Vi 

hämtade en respondent från respektive högskola. Vi har valt fyra stycken läsare av bloggar, 

eftersom vi menar att vi därmed kan göra jämförelser och dra inbördes slutsatser. 

Anledningen till att vi valde de fyra respondenterna är att samtliga befinner sig inom det 

ålderspannet där andelen manliga och kvinnliga internetanvändare som läser bloggar är som 

störst.  

3.5.2  Primärdata 

Enligt Bjurwill (2001) är primärdata något av det viktigaste för en C-uppsats. Den stora 

skillnaden mellan primär- och sekundärdata är att primärdata ställer krav på att det utförs en 

empirisk undersökning. Genom att göra en empirisk undersökning minskar risken att elever 

endast skriver en handbok för ett specifikt tillvägagångssätt.  

 

Vi har genomfört personliga intervjuer med samtliga bloggare. Jacobsen (2002) menar att vid 

personliga intervjuer har människor lättare att tala om känsliga ämnen, det skapas en förtrolig 

stämning. Eftersom vi ville ha ett urval där respondenterna är utspridda geografiskt har det 

inte varit möjligt att göra personliga intervjuer med alla läsare av bloggar. Vi har därför 

använt oss av telefonintervjuer. Enligt Jacobsen (2002) minskar telefonintervjuer 
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intervjuareffekten som innebär att intervjuobjektet beter sig mer onormalt. En stor 

anledningarna till varför vi valde telefonintervjuer var att vi ville få respondenterna utspridda 

över landet för att inte få ett felaktigt utfall. Vilket har lett till att våra resurser att besöka 

respondenterna har varit begränsade. Enligt Jacobsen (2002) kan telefonintervjuer leda till att 

respondenten får en ökad känsla av anonymitet, vilket leder till att respondenten producerar 

mer sanningsenliga svar.  

 

Primärdata är hämtad från intervjuobjekten nedan: 

Bloggare 

 Filippa Tarras-Wahlberg, Filippas.se, personlig kommunikation 2010-03-15 

Filippa startade sin blogg 2007, hon har cirka 7000 unika läsare i veckan och är en 

privat blogg. Sedan april 2010 jobbar hon på Lindex kontor i Stockholm som PR och 

press project executive. 

 Frida Berglund, trendenser.se, personlig kommunikation 2010-03-22 

Frida Berglund startade sin blogg 2005, hon har drygt 50 000 unika läsare i veckan 

och är en av Sveriges äldsta och mest välbesökta inredningsbloggar. Hon jobbar som 

produktionsledare på reklambyrån Forsman & Bodenfors. Frida Berglund är också 

krönikör och föreläsare.  

 

 Anna Lundberg, blogg.stureplan.se/anna, personlig kommunikation 2010-04-08 

Anna Lundberg startade sin blogg 2009 då hon fick jobbet som nattklubbschef på Push 

i Göteborg. Att driva bloggen ingår i Anna Lundbergs arbetsuppgifter. Hon har cirka 

10 000 unika läsare i veckan, Annas läsare är främst unga tjejer som är intresserade av 

mode, uteliv och nöje. 

 

Läsare av bloggar 

 Sofia Nilsson, personlig kommunikation 2010-03-19 

Sofia är 23 år och är bosatt i Jönköping. Hon läser bloggar varje dag och följer flera 

bloggar frekvent.  

 

 Caroline Bäckström Fantini, personlig kommunikation 2010-04-05 

Caroline är 23 år och är bor i Östersund. Hon läser bloggare för nöjes skull och gör det 

dagligen. 
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 Camilla Ednersson, personlig kommunikation 2010-04-05 

Camilla är 22 år och bor i Skövde. Hon följer de stora bloggarna och främst bloggar 

inriktade på träning. 

 

 Jens Carlsson, personlig kommunikation 2010-04-19 

Jens är 23 år och bor i Halmstad. Han läser bloggar cirka fyra gånger i veckan och har 

gjort det i drygt ett halvår.  

3.5.3 Urvalsmetod för primärdata 

Urvalskriterier bör styras efter den information uppsatsskrivarna vill få fram, de bör också 

styras efter den specifika problemställningen och det syftet som finns (Jacobsen, 2002). Det 

övergripande urvalskriteriet för bloggare har varit minst 5000 unika besökare i veckan samt 

att de ska ha drivit sin blogg i minst 1 år. Vår avsikt med kriterierna har varit att skapa en så 

bra empirisk undersökning som möjligt och därmed uppfylla vårt syfte. Läsare av bloggar ska 

vara kvinnor eller män mellan 20-25 år och de ska också läsa bloggar frekvent. Vi valde dessa 

kriterier eftersom vi anser att de är relevanta för att på bästa sätt kunna besvara vår 

problemformulering och uppfylla vårt syfte. När vi valt intervjuobjekt har vi inte gjort ett 

slumpmässigt urval utan medvetet valt vilka som ska vara med i vår undersökning. Vi har inte 

haft ett urvalssystem vad det gäller vilket som är bloggens huvudämne eller vilka bloggar 

läsare av bloggar följer mest frekvent. Detta eftersom vi inte anser att det inte är ett av de 

kriterier som påverkar att vi kan besvara vårt problem och uppfylla vårt syfte.  

3.5.4  Intervjuteknik 

Lundahl och Skärvad (1999) menar för att skilja mellan olika typer av intervjuer är det vanligt 

att utgå från graden av standardisering. Är frågeformuleringen och ordningsföljden mellan 

frågorna bestämda på förhand är graden av standardiseringen hög. Ordningsföljden mellan 

frågorna och frågeformuleringen ska vara på samma sätt vid utfrågning av olika personer i 

samma undersökning. Är det däremot en icke standardiserad intervju kan forskaren välja både 

frågeformulering och ordningsföljd mer fritt. Fördelarna med en mindre standardiserad 

intervju är att respondentens svar blir mer uttömmande och nyanserad. Dock blir möjligheten 

till kvantifierad bearbetning betydligt mindre (ibid.).  

 

Vi har valt en högre grad av standardiseringen, ordningsföljden mellan frågorna är bestämda 

på förhand och sker på samma sätt vid varje intervju. Vi anser att vi på det sättet kan undvika 
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att göra intervjun till ett öppet samtal där vi på ett eller annat sätt påverkar respondenten, 

medvetet eller omedvetet.  

 
Vi har valt att dela in vår intervju i olika ämnen, dessa är sponsring/reklam, köpbeteende, 

trovärdighet och kommunikationskanal. Det underlättar för respondenterna, de får en 

uppfattning om vilka ämnen frågorna kommer att beröra. Det underlättar även för oss, på det 

sättet vet vi att vi följer samma upplägg vid varje intervju. Vi har valt öppna frågor som ändå 

är strukturerade. Om vi fått svaret på en senare enkätfråga tidigare i enkäten, ställer vi frågan 

till respondenten en gång till. Detta för att motverka att vi styr vår respondent, det leder till att 

vi stöttar och stimulerar vår respondent till att ge så kompletta svar som möjligt. Fenomenet 

benämns probes, vilket betyder sondera eller grundligt undersöka (Dahmström, 2005). Vi har 

även försökt att inte leda respondenten till ett förutbestämt svar. Vi har därmed inte angivit 

exempel för respondenten utan att denna fått tänka efter själv.  

3.5.5 Intervjuguide 

Repstad (1999)  menar att vid en kvalitativ intervjuansats har undersökaren ofta en mall för 

sina frågor men behöver inte följa den mallen slaviskt. Frågeschemat ska fungera som en 

minnesmall så att de givna ämnesområdena täcks. Det kan många gånger vara en fördel att 

forskaren inte använder en för detaljerad intervjuguide.  

 
Intervjuguiden är anpassad efter vårt syfte, vi har även valt att utforma två sorters intervjuer 

beroende på om det är bloggare eller en läsare av bloggar. Vi har valt att kategorisera upp 

intervjuguiden i olika ämnen för att på så sätt vara säkra på att alla kategorier täcks.   

3.5.6 Intervjuareffekt 

Vi är medvetna om att intervjuareffekten kan ha påverkat våra intervjuer. Jacobsen (2002) 

menar att intervjuarens deltagande påverkar respondenten så att denne inte uppträder normalt. 

Den som blir intervjuad kan även lägga märke till intervjuarens kroppsspråk, ansiktsuttryck, 

tonläge, klädstil m.m. Det kan leda till att den som blir intervjuad ändrar sitt svar för att vara 

intervjuaren till lags, så som denne tror att intervjuare vill att personen ska svara. Dahmström 

(2005) menar att svaren blir olika beroende på hur frågan ställs samt vilket kön den personen 

som intervjuar har. Det är även viktigt att intervjuvarna följer givna instruktioner vid alla 

intervjuer så att dessa sker enligt någorlunda samma mall, exempelvis att frågorna ställs 

ordagrant och i rätt ordning. 
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Vi har försökt att minska intervjuareffekten genom att ställa neutrala frågor och inte blanda in 

våra egna åsikter. Vi har använt samma kläder vid samtliga personliga intervjuer och har även 

haft liknande kläder på oss där vi valt dovare färger för att inte dra för mycket 

uppmärksamhet till dem.   

3.5.7 Sekundärdata 
Vi bygger vår uppsats på erkända teorier om kommunikation, marknadskommunikation och 

specifikt ” Word of mouth”. Dessa ligger till grund för vår uppsats och har som syfte att 

beskriva bakgrunden till bloggen. Eftersom bloggar är ett relativt nytt fenomen har vi vänt oss 

till litteratur på Internet, såväl svenska som utländska källor. Vi anser att det enbart varit en 

fördel för oss, eftersom bloggar är ett världsomfattande fenomen som existerar på Internet. 

 

Vi har använt följande bibliotek; Göteborgs universitet, Göteborgs stadsbibliotek, 

Handelshögskolan i Stockholm, Högskolan i Halmstads bibliotek samt Stockholms 

stadsbibliotek. Därmed har vi haft tillgång till mycket litteratur och även respektive biblioteks 

databaser med artiklar. Ett problem har varit att vi är skrivna vid Högskolan i Halmstad och 

därför inte fått full tillgång till andra databaser på universitet och högskolor. Därför har vi 

främst sökt i databasen, Hulda, som tillhör biblioteket i Högskolan i Halmstad. Vi har också 

använt oss att artikelbasen Google Scholar samt Harvard Business. Sökord vi använt är; 

bloggar, faran med bloggar, bloggar som marknadsföringsmedel, bloggens makt, bloggar som 

kommunikationskanal, annonsering på bloggar. 

3.6 Val av analysmetod 

För att få en förståelse för verkligheten finns det två motsatta vetenskapliga attityder, 

Positivism och Hermeneutik. Positivismen innebär att forskaren har en deduktiv ansats samt 

att forskaren har distans till respondenten. Forskaren redovisar även sin insamlade 

information i form av siffror. Hermeneutiken har en induktiv ansats och en närhet till 

respondenten, de menar att det är omöjligt att inte skapa närhet i intervjun. Redovisningen av 

intervjun presenteras i form av ord (Jacobsen, 2002). Eftersom vi har valt en deduktiv ansats 

har vi använt oss av Hermeneutisk analys, eftersom vi anser att vårt empiriska kapitel bäst 

redovisas i form av ord. 

 

Vi har valt att i det empiriska kapitlet inte redovisa frågorna var för sig utan att istället samla 

dem under ett gemensamt tema. Vi har gjort det eftersom vi anser att det på det sättet blir 

tydligare för läsare att se de samband som finns mellan intervjuobjekten och det som skiljer 
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dem åt. Vi har valt att först göra en analys med bloggarna och därefter en analys med läsarna 

av bloggar. Slutligen gör vi en mellanfallsanalys där vi gör en jämförelse mellan bloggare, 

läsare av bloggar samt den teoretiska referensramen. 

3.7 Validitet och reliabilitet 

Enligt Jacobsen (2002) ska en undersökning vara en metod för att samla in empiri, empirin 

ska uppfylla två krav. Empirin måste vara giltig och relevant, valid. Med detta menas att vi 

mäter det som vi faktiskt vill mäta samt att det uppfattas som relevant.  Empirin måste vara 

tillförlitlig och trovärdig, reliabel. Det innebär att undersökningen måste vara tillförlitlig och 

vara genomförd på ett trovärdigt sätt. En viktig fråga att ställa sig är om samma resultat skulle 

återkomma om undersökningen genomfördes på exakt samma sätt (ibid.). 

 

Vi har uteslutande använt oss av teorier som är välkända. För att öka validiteten spelade vi in 

samtliga personliga intervjuer samtidigt som vi gjorde anteckningar, för att inte missa viktig 

information. Innan varje intervju skickade vi ut intervjuguiden så att intervjuobjektet kunde 

förbereda sig och känna sig trygg. Efter intervjun skickade vi ut en sammanställning av 

respektive intervju till varje intervjuobjekt för godkännande.  

 

Vårt empirikapitel har samlats in genom personliga intervjuer och telefonintervjuer. Vi har 

tagit kontakt med bloggare och läsare av bloggar enligt de urvalskriterier som gjordes. Vår 

analys och slutsats grundar sig på de slutsatser och tolkningar vi själva gjort utifrån vår teori 

och empiriska insamling. Därmed skulle en undersökning inom samma ämne, troligen inte ge 

exakt samma resultat. 

3.8 Metodkritik 

Vi har överlag haft ett kritiskt förhållningssätt till all information som vi samlat in och noga 

granskat våra källor. Vi har genomfört sju stycken intervjuer och vi är medvetna om att 

resultatet kunde blivit annat om vi valt att intervjua enbart bloggare eller läsare av bloggar. Då 

vi färdigställt vår intervjuguide valde vi att skicka den till våra respektive familjer och 

närmaste vänkrets, för att testa om några av frågorna kunde uppfattas på ett felaktigt sätt, efter 

det reviderades intervjuguiden. Vi menar dock att vi kunde ha testat intervjuguiden på en 

bloggare och en läsare av bloggar för att vara än mer förberedda på eventuella oklarheter och 

följdfrågor.  
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Kritik kan också riktas till att vår studies generaliserbarhet kan ifrågasättas. Eftersom vi 

endast har ett urval intervjuobjekt som inte garanterat är en representativ del av marknaden. 

Vårt mål har dock aldrig varit att skriva en uppsats som är generaliserbar, utan målet har varit 

att förklara fenomenet blogg och dess trovärdighet, ur ett företagsperspektiv. 

Vi har därför valt en intensiv uppläggning där vi fokuserar på relevant data istället för 

generaliserbarhet (Jacobsen, 2002).  

3.9 Källkritik 
Vi har i problemdiskussionen använt oss av en artikel som inte anses som vetenskaplig, den är 

skriven av Maria Wetterstrand som är språkrör för miljöpartiet. Vi anser att det är en artikel 

som väl speglar de problem som finns med fenomenet bloggar.  
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4. Empiri 
I följande kapitel redovisas vår insamlade empiri från de sex respondenterna. Intervjuerna 

har som syfte att förklara under vilka förutsättningar bloggen blir en trovärdig 

kommunikationskanal. Inledningsvis presenteras varje respondent och sedan följer en 

redovisning av den insamlade empirin.  

4.1 Intervju 1, Filippa TarrasWahlberg, Filippas.se 
Filippa Tarras-Wahlberg är 25 år och driver bloggen, Filippas.se. Bloggen är en livsstilsblogg 

inriktad på mode. Hon har bloggat sen 2007 och har cirka 7000 unika besökare i veckan. Hon 

läser färre bloggar idag än vad hon gjorde för ett par år sedan idag läser hon cirka fem stycken 

bloggar per dag.  

 
4.1.1 Sponsring/reklam på bloggen 
Tarras-Wahlberg använder sig av ett företag som heter Talesweep.se, det är ett annonsnätverk 

för bloggare. De har kunder som de säljer in till olika bloggare. Det har fungerat väldigt bra, 

Tarras-Wahlberg upplever Talesweep.se som ett seriöst företag som har seriösa annonser. På 

bloggen finns reklam i form av banners. Talesweep.se bestämmer vilka företag som får 

annonsera på bloggen men bloggaren måste själv godkänna annonserna.  

 

”Det blir otroligt viktigt för en bloggare att välja företag som passar bloggens image och 

varumärke. Därför blir det fel att tacka ja till en annons som representerar ett företag som 

jag inte uppfattar som seriöst och som jag inte kan stå för”. 

(Personlig kommunikation F. T-W, 17 mars, 2010) 

Tarras-Wahlberg har använt sig av sponsring, då är det viktigt att välja företag som bloggaren 

kan identifiera sig med och stå för. Sponsring kan vara ett bra sätt att samarbeta med företag. 

Tarras-Wahlberg har lottat ut produkter på sin blogg, det är inget som bloggaren själv tjänar 

på men det blir ett mervärde för läsarna. Företaget som sponsrar en bloggare har mycket att 

vinna på det. Företaget kan nå flertalet läsare i en given målgrupp, samtidigt som det inte 

behöver kosta mycket för dem att lotta ut ett antal produkter. Tarras-Wahlberg menar dock att 

det kan bli fel om bloggare använder sig av ett mindre seriöst företag. Bloggen kan då skadas, 

om läsarna förknippar bloggen med det specifika företaget. Ur ett företagsperspektiv är det 

mest trovärdigt med rekommendationer från bloggaren, det beror dock på hur det görs och 
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vem som rekommenderar en produkt. Eftersom läsarna identifierar sig med bloggaren, får det 

bloggaren säger, en större inverkan än en banner eller annons. 

 

Tarras-Wahlberg anser att det är väldigt viktigt att informera läsarna om vad som är reklam 

och inte. Därför är reklamen tydligt avskild från de inlägg som skrivs. Tarras-Wahlberg menar 

att en blogg har en given målgrupp, genom att företag väljer en blogg som representerar den 

målgrupp de vill nå kan de nå sin målgrupp på ett mycket effektivt sätt. Bloggar är mer 

nischade än vad en dagstidning är. En dagstidning når många människor men med en blogg 

kan företag nå en mer specifik målgrupp. Genom en blogg kan företag också mäta vem som 

läser, inom vilka regioner läsarna befinner sig och när de läser. Har en blogg bara läsare i 

Göteborg så är den bloggen en utmärkt plats för butiker i Göteborg att annonsera på, dock inte 

lika effektivt för ett företag som vill nå konsumenter i Stockholm. 

 

4.1.2 Köpbeteende 

Tarras-Wahlberg menar att en bloggare har ett ansvar gentemot sina läsare. Hur stort ansvar 

en bloggare har, har att göra med hur stor bloggen är. Har en blogg fler läsare får det 

bloggaren skriver också en större genomslagskraft. Tarras-Wahlberg menar dock att eftersom 

hennes blogg är en privat blogg som inte finns på en plattform, eller skrivs för ett företag 

finns i grunden bara ett ansvar mot henne själv. Det är ett moraliskt dilemma, många bloggare 

idag tar för lite ansvar med tanke på att det generellt är så att läsarna identifierar sig med 

bloggaren.  

 

”När läsarna följer en blogg under en längre tid, blir det som om de känner bloggaren och 

ser henne/honom som en vän. Det är på grund av detta som företag kan dra stor nytta av att 

marknadsföra sig på bloggar. Bloggar blir många gånger mycket personligare än en 

tidning”. (Personlig kommunikation F. T-W, 17 mars, 2010) 

4.1.3 Trovärdighet 

Enligt Tarras-Wahlberg är bloggar generellt sett inte en trovärdig kommunikationskanal, det 

finns mer oseriösa bloggare än vad det finns seriösa bloggare. Det finns idag fler bloggare 

som tänker mer på sig själva än vad de bryr sig om sina läsare. Med detta menar Tarras-

Wahlberg att en del bloggare sätter sig själv i första rummet och därmed får läsarna bara en 

biroll. Det gör att deras trovärdighet sänks och det blir därmed allt viktigare att företag är 

noga med vilka bloggar de väljer att annonsera på. Läsarna identifierar sig med bloggaren, en 

läsare identifierar sig mer med en bloggare än vad det gör med en tidning. Det är ett starkare 
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igenkännande med en blogg än en tidning. Om en läsare följer en blogg under en längre tid, 

litar de också mer och mer på bloggaren, bloggaren blir som en vän för läsaren. Tarras-

Wahlberg anser att antalet läsare styr hur trovärdig en blogg är som kommunikationskanal. 

Har bloggen fler läsare når den ut till fler och dess trovärdighet ökar också. Företag vill inte 

bli förknippade med oseriösa bloggar och är därför noga med vilken blogg de väljer. En del 

småföretag prioriterar dock att nå ut till så många som möjligt och bryr sig mindre om vem 

som skriver bloggen. Tarras-Wahlberg menar att tidningar är mest traditionellt och därmed 

har en tidning större trovärdighet som kommunikationskanal, bloggar är dock mest effektiva. 

Det bästa för företag är att annonsera på båda samtidigt och kombinera traditionell massmedia 

med mindre traditionella kommunikationskanaler. 

4.1.4 Kommunikationskanal 
Tarras-Wahlberg menar att företag genom en blogg kan kombinera olika tillvägagångssätt, de 

kan ha en banner samtidigt som de har en utlottning. Det finns fler sätt att använda bloggen 

som kommunikationskanal än vad traditionell massmedia kan erbjuda. Enligt Tarras-

Wahlberg är det bloggaren själv som påverkar bloggens trovärdighet som 

kommunikationskanal. Det har också med trender att göra, nu finns det så många bloggar att 

läsaren måste prioritera vilka bloggar de ska följa. Det är svårare att nå ut och fram till rätt 

målgrupp idag än vad det var för bara ett par år sedan. Det är större konkurrens idag och 

därför påverkar popularitet bloggens trovärdighet. Tarras-Wahlberg anser att bloggen kommer 

att finnas kvar i framtiden. De små bloggarna kommer dock att försvinna och ge plats åt större 

aktörer. Företagsbloggar kommer bli större och fler kommer inse fördelarna med dem. Twitter 

är en variant av blogg och det kommer troligtvis göras fler varianter av bloggen i framtiden. 

4.2 Intervju 2, Frida Berglund, trendenser.se  
Frida Berglund är 30 år och driver bloggen trendenser.se sedan fem år tillbaka. Bloggen är en 

inredningsblogg och har cirka 40,000 till 46,000 unika läsare i veckan. Berglund läser ungefär 

fem till sex stycken andra bloggar dagligen. Hur frekvent hon läser andra bloggar beror på hur 

mycket tid hon har samt hur lång tid det tar att skriva ett eget blogginlägg. Går det fort finns 

det självklart mer tid att läsa andra bloggar.  

  

4.2.1 Sponsring/reklam på bloggen 
Berglund har valt att inte placera reklamplatser löpande i bloggen utan dessa ligger på 

bloggens högersida, under annonsfliken. På detta sätt vill Berglund tydligt visa för sina läsare 

att det är annonser, dessa annonsplatser är betalplatser. Berglund använder sig av tävlingar för 
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läsare vilket kan ses som sponsring. Dessa tävlingar ligger uppe i ungefär en vecka och det är 

oerhört viktigt att inte lotta ut vinster då detta kan ses som ett lotteri utan det måste ske en 

motprestation från läsaren. Berglund är väl medveten om marknadsföringslagen och vill 

därför inte lotta ut saker utan en motprestation. Berglund styr själv över sin annonsering, 

annonsören ska vara trovärdig och stämma överens med hennes blogg trendenser.se, därför 

har hon tackat nej till stora annonsörer som exempelvis Furniturebox. De gör kopior på kända 

designklassiker, Berglund anser att det är fel att kopiera klassiker som det har tagit flera år att 

framställa. Ett sådant företag stämmer inte överens med hennes varumärke. Berglund menar 

att det är viktigt att rekommendera e-handelsföretag som är trovärdiga och som håller vad de 

lovar. Viktigt är även att annonsörerna ska stämma överens med hennes varumärke, allt ska 

hänga ihop. 

 

”Allt som jag förmedlar genom min blogg måste stämma överens med mitt varumärke. Att 

företaget som vill annonsera på min blogg passar min image är därför väldigt viktigt”. 

(Personlig kommunikation F. B, 22 mars, 2010) 

 

Berglund har tackat nej till olika sponsringsprodukter som inte känns relevanta. Bloggare får 

mycket produktprover, allt från tandtråd till två kvadratmeter plastgolv. Företagets 

förhoppning är att bli omnämnda i bloggen. Berglund anser inte att rekommendationer från 

bloggare är reklam. Reklam är att ett företag betalar för att synas på bloggen. Därför är 

banners och annonser trovärdiga som reklam, dock handlar det mer om varumärkeskännedom, 

att läsarna ska känna till varumärket. Berglund menar att företagen som annonserar på hennes 

blogg kan bli mer trovärdiga för att hon godkänner dem som annonsörer. Många företag vill 

genom trendenser.se förbättra antal klick till hemsidan, dra åt sig uppmärksamhet och locka 

till sig nya läsare. Berglund menar att företag kan dra nytta av bloggen men det beror på vilket 

företag det är och vilket syfte företaget har. Det är många företag som drar sig för att använda 

sociala medier. De företag som använder sig av trendenser.se som kommunikationskanal har 

en målgrupp mellan 25-45 år. Berglund menar att företag kan använda sig av sociala medier 

oavsett vad företaget har för målgrupp, det gäller bara att hitta rätt sociala medier för den 

målgruppen. Ett företag kan inte skjuta med hagelbössa utan måste använda sig av 

prickskytte. Ett företag måste hitta sin målgrupp och kan därefter använda sig av rätt sociala 

medier för att få ut sitt budskap. 
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4.2.2 Köpbeteende 
Berglund menar att hennes rekommendationer är efter hennes smak, hon skulle inte blogga 

om kopior eller uppmana läsare till att göra någonting olagligt. Det är ett ansvar mot sig själv, 

att inte gå emot sina egna principer och stil. Dock menar Berglund att hon kanske borde tänka 

mer på vad hon rekommenderar. Ett exempel är en kategori inlägg som heter ”lyx eller 

budget”, det är någonting som Berglund anser har blivit fel, där visas originalet av en 

designad produkt och sedan en som är väldigt snarlik. Syftet med detta var ursprungligen att 

visa upp de företag som kanske inspireras lite för mycket av befintliga produkter och 

producerar dem avsevärt billigare, men några läsare har sett detta som bra tips på hur man kan 

"slippa" köpa det riktiga alternativet. Berglund planerar därför att byta namn på kategori.  

Berglund har tydligt märkt av hur rekommendationer kan påverka läsarnas köpbeteende. 

Företag har hört av sig till henne och tackat för att hon omnämnt deras produkter vilket har 

resulterat i att de sålt slut på produkten kort tid efter inlägget skrevs. Berglund menar att syftet 

med hennes inlägg är att göra konsumenten medveten om vad som finns och vad som är 

hennes egen smak. Syftet har aldrig varit att påverka en konsument, det är dock någonting 

som borde tas i beaktning.  

 

4.2.3 Trovärdighet 

Berglund menar att läsare anser att magasin är mer trovärdiga än bloggar. Detta anser 

Berglund beror på att läsare generellt anser att tidningar och magasin är mer objektiva än 

bloggar. Berglund har jobbat inom tidningsbranschen och menar att objektiviteten många 

gånger missbrukas. Det förekommer dold produktplacering och även olika 

sponsringsaktiviteter, vilka kan påverka objektiviteten. Det förekommer även ”mutor” och 

produktprover till anställda på magasin, på samma sätt som det förekommer till olika 

bloggare. Berglund menar att hon litar mindre på dagstidningar nu än vad hon gjorde förut, 

främst eftersom hon har arbetat inom den branschen och funnits med bakom scenen. 

Trovärdigheten påverkas också av vilken tidning det är samt vem som är författaren till 

uppslaget/artikeln.  

 

Berglund menar att det inte finns något tydligt framgångsrecept på hur en bloggare ska agera 

för att bli en trendsetter/opinionsledare. Det beror på vilket ämne bloggaren bevakar och 

bloggar om, vilken personlighet bloggare har och vilket stadium i livet han/hon befinner sig. 

Berglund menar att det kanske inte räcker att bara vara sig själv.   
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”Bloggaren måste vara sitt eget varumärke, har bloggaren lovat att alltid vara först med 

trender måste bloggaren vara sann mot sitt eget varumärke”. 

(Personlig kommunikation F. B, 22 mars, 2010) 

 

Berglund menar att det krävs en kombination av att vara sig själv och att vara ett varumärke. 

Bloggaren måste leva upp till sitt varumärke och leverera gång på gång, även de gånger 

tålamodet tryter.  Det är viktigt att hålla sig till det som utlovats för att allt ska knytas 

samman. För att bloggen ska bli trovärdig som kommunikationskanal är det viktigt att 

bloggare uppdaterar bloggen, är inte bloggen uppdaterad, tappar bloggen många läsare. Det 

leder till att trovärdigheten påverkas. Berglund menar även att annonsörer som inte håller vad 

de lovar påverkar bloggen negativt. Läsaren ser annonsörerna som en del av bloggen och de 

två är tydligt förknippade med varandra.  

 

Bloggen som en trovärdig kommunikationskanal skadas om bloggaren är för taktisk på sin 

blogg. Berglund menar att det leder till att det blir för uppenbart för läsaren att bloggaren har 

en strategi och tänker mer taktiskt i ett syfte att tjäna pengar än att tillfredställa sina läsare. 

4.2.4 Kommunikationskanal 
Berglund anser att företag kan använda sig av bloggar på samma sätt som tidningar, företag 

bör skicka pressreleaser och nyheter till olika bloggare för att på så sätt möta konsumenter 

från två olika håll. Fördelen med en blogg är att materialet är publicerbart inom en kort tid. 

Berglund anser att företag ska vara mer öppna och ärliga med att ta hjälp och använda sig av 

bloggare istället för att vara rädda för bloggar som kommunikationskanal. Bloggen blir mer 

tillgänglig än en tryckt tidning, eftersom informationen finns publicerad på nätet. Det skrivna 

ordet lagras och indexeras i sökmotorer, vilket gör informationen och rekommendationen 

tillgänglig för all framtid, tills bloggaren eventuellt tar bort eller justerar sin text. Företag kan 

utöver nyhetsinformation även använda sig av annonsering på bloggar eller i gemensamma 

projekt som samarbeten eller produktutveckling för att skapa integrerade kampanjer.  

 

Berglund menar att bloggar idag har en särpräglad position eftersom det är en alternativ kanal 

till tidningar, TV och andra mer traditionella medier. Bloggar kommer att spridas mer och 

mer och tidningar kommer att börja använda sig mer av digitala medier. I framtiden menar 

Berglund att det sannolikt kommer att finnas både starka bloggar och tidningar på webben, 
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där det kommer att skilja dem åt är mer beroende på om läsaren föredrar en personlig vinkling 

eller inte, snarare än innehållets kvalité.  

4.3 Intervju 3, Anna Lundberg, blogg.stureplan.se/anna 
Anna Lundberg är 29 år och driver bloggen Blogg.stureplan.se/anna och har gjort så i cirka ett 

år. Lundberg har ungefär 10 000 unika läsare i veckan, läsarna är oftast unga tjejer från 16 till 

25 år. Lundberg läser sällan andra bloggar. När hon läser andra bloggar är det för att hämta 

inspiration till sin egen blogg. Dessa bloggar är främst amerikanska och franska bloggar.   

 
4.3.1 Sponsring/reklam på bloggen 
Lundberg bestämmer själv vilka företag som ska annonsera på hennes blogg, hon kan fritt 

bestämma vilka företag hon anser passar in på bloggen. Lundberg anser att det är viktigast att 

bloggaren själv kan stå för produkten, det är avgörande i valet av företag som vill annonsera 

på bloggen. De som väljer att annonsera på Lundbergs blogg är oftast kompisar, kunder från 

hennes jobb som nattklubbschef på Push samt övriga företag, ett exempel är MQ. De 

företagen skickar annonser till Lundberg, det kan vara bilder på senaste kollektionen eller en 

ny produkt.  

 

”Reklam på bloggen är bra eftersom det ger bloggaren payback för nerlagd tid”. 

(Personlig kommunikation A. L, 8 april, 2010) 

 

Lundberg anser dock att det inte ska vara för mycket reklam på bloggen eftersom det då blir 

tråkigt för läsaren. Lundberg anser att sponsring är en bra form av reklam, det ger bloggaren 

en extra vilja att prestera mer samt att bloggaren får någonting i gengäld. Sponsring gör det 

också inressant för läsarna då bloggaren visar nya produkter och recenserar dem. Lundberg 

menar att sponsring många gånger blir grunden till ett nytt blogginlägg och därmed sparar 

bloggaren tid på att göra research själv.  

 

Lundberg anser att företag kan dra stor nytta av bloggar. Rekommendation från bloggaren 

skapar större genomslagskraft än en annons eller banner. När bloggaren väver in reklam i ett 

blogginlägg får det en större effekt hos konsumenten. Lundberg menar att konsumenter är 

skeptiska mot reklam från företag eftersom ett företag är partiskt och alltid väljer sina 

produkter framför andra. Reklam är för faktabaserad, det blir den stora skillnaden mellan en 

rekommendation från bloggaren och en annons. Lundberg menar att det inte är så viktigt att 
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informera läsaren om vad som är reklam eller inte utan ser det mer som rekommendationer 

från henne själv i egenskap av konsument.  

 

4.3.2 Köpbeteende 

Lundberg anser att bloggare har ett visst ansvar men att bloggaren i slutändan är en 

konsument som andra. Produkter som Lundberg rekommenderar är sådana saker som hon 

själv vill köpa eller har köpt. Lundberg rekommenderar många produkter men det är inte alltid 

positivt, hon drar sig inte för att uttrycka sitt missnöje över en produkt. Det bloggaren skriver 

påverkar läsarna, dock beror det på vad det är för produkt. Är produkten attraktiv och ligger i 

bloggens målgrupps intresse får det självklart en större inverkan.  

 

4.3.3 Trovärdighet 

Lundberg anser att bloggen är en trovärdig kommunikationskanal, främst eftersom bloggaren 

lämnar ut sig själv, vilket leder till att bloggaren får stå för vad som skrivits. Bloggen blir 

trovärdig beroende på hur seriös bloggaren är. Lundberg menar att hennes trovärdighet höjs 

eftersom det ingår i hennes arbetsuppgifter att blogga, vilket medför ett större ansvar. Bloggar 

med fler läsare får en större trovärdighet, om en blogg har många läsare lockar det fler. 

Lundberg anser att en dagstidning har större trovärdighet, eftersom tidningen har ett större 

ansvar, bloggaren är i grunden även en konsument. Lundberg anser att bloggaren blir en 

trendsetter/opinionsledare när många gillar bloggarens personlighet. Identifierar läsaren sig 

med bloggaren kan det leda till att läsaren ser bloggaren som en opinionsledare.  

4.4.4 Kommunikationskanal 
Lundberg anser att företag kan använda sig av bloggar som kommunikationskanal. Det är av 

stor vikt att bloggaren får en egen uppfattning av produkten. Om bloggaren får använda sina 

egna ord om produkten blir rekommendationen till läsaren starkare än en vanlig annons. 

Lundberg menar att ”Word of mouth” blir starkare än faktabaserad annonsering.  

 

”Om bloggaren får använda sina egna ord om produkten blir 

reaktionen starkare än på en vanlig annons”. 

(Personlig kommunikation A. L, 8 april, 2010) 

Lundberg anser att bloggaren måste vara försiktig med att rekommendera produkter som 

denne fått via sponsring, utan att tydligt visa att det är sponsring. Gör bloggaren inte det, leder 

det till att trovärdigheten sänks. Lundberg tror att bloggen kommer att växa i framtiden både 
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med Twitter samt nya former av bloggen. Det kommer att göras fler uppdateringar inom 

webben med nya kommunikationsmöjligheter, detta är ett resultat av att fler är mer frekventa 

ute på webben. Lundberg ser även att bloggen kan komma att ersätta dagstidningar eller bli ett 

nödvändigt komplement. 

4.4 Intervju 4, Sofia Nilsson 
Sofia Nilsson är 23 år och bor i Jönköping. Hon har läst bloggar i tre år och läser de dagligen. 

Hon läser främst de största bloggarna (dvs. de som har flest läsare) och bloggar om inredning.  

4.4.1 Sponsring/reklam på bloggen 
Nilsson menar att annonser och reklam inte är störande när de ligger separata från texten i 

bloggen. Ligger de däremot som länkar inne i inlägget uppfattar läsaren det som störande.  

 

”Jag tror inte att det är ofta som läsaren blir upplyst om vad som är reklam respektive inte är 

det. Jag tror dock att bloggare generellt har blivit bättre på att tala om vad som är sponsrade 

produkter och inte”.  

(Personlig kommunikation S.N, 19 mars, 2010) 

 

Det finns inget illa att säga om de företag som sponsrar bloggar, det är en bra 

kommunikationskanal för att nå konsumenten. Nilsson menar att företag kan dra nytta av 

bloggen för att nå konsumenten. Detta eftersom läsare av bloggar generellt sett litar på 

bloggaren, det som bloggaren rekommenderar eller som visas i form av annonser på bloggen 

blir trovärdigt. Därmed blir också rekommendationer från bloggaren mest trovärdigt i 

jämförelser med annonser och banners. 

4.4.2 Köpbeteende 
Nilsson menar att lusten att konsumera har ökat i och med att bloggar har fått allt mer 

uppmärksamhet och genomslagskraft. Det är dock svårt att säga om konsumtionen har ökat 

som ett resultat av bloggar. 

4.4.3 Trovärdighet 
Nilsson menar att ett flertal aspekter påverkar när bloggen blir en trovärdig 

kommunikationskanal. Det beror på bloggarens ålder, under hur lång tid denne har bloggat 

och om bloggaren har ett tydligt mål och syfte med sin blogg. Nilsson anser att en artikel i en 

tidning har större trovärdighet i jämförelse med en blogg. Detta eftersom en artikel trycks i en 

tidning där det finns en specifik redaktör som granskar tidningens innehåll. En bloggare kan 

skriva vad som helst utan att det behöver vara objektivt eller opartiskt. Det finns exempel på 
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bloggar som är mindre trovärdiga. Det beror på att bloggaren inte har ett tydligt syfte med sin 

blogg eller att bloggen endast kretsar kring personen som skriver bloggen. 

 

Har en bloggare som vunnit läsarnas respekt och förtroende blir bloggaren en 

trendsetter/opinionsledare. För att vinna respekt av sina läsare, krävs att bloggaren är väl 

påläst inom det ämne som bloggen kretsar kring. Nilsson menar att sponsring inte hade 

påverkat hennes tilltro till bloggaren, inte heller tilltron till de företag som sponsrar bloggen. 

Det är dock viktigt att företaget väljer att sponsra en blogg där deras varumärken stämmer 

överens med bloggens syfte. 

4.4.4 Kommunikationskanal 
Nilsson menar att företag kan dra nytta av bloggen som kommunikationskanal för att nå 

konsumenten. 

 

”Det är viktigt att företaget är väl insatt i den specifika bloggen de vill använda som 

kommunikationskanal och ser till att bloggarens åsikter stämmer överens med företagets 

produkter/tjänster. Det blir viktigare än att se till vilken blogg som har flest besökare”.  

(Personlig kommunikation S.N, 19 mars, 2010) 

Nilsson anser att det mest effektiva sättet för att nå konsumenten är att få bloggaren att 

rekommendera företagets produkter/tjänster. För ett företag blir bloggen en mindre trovärdig 

kommunikationskanal när företaget inte tydligt överensstämmer med bloggarens syfte och 

mål. Nilsson menar att det i framtiden kommer finnas färre bloggar och de som lever kvar är 

de bloggar som fokuserar på ett tydligt ämne. Inredning, fiske, mode och matlagning är 

exempel på sådana ämnen. 

4.5 Intervju 5, Caroline Bäckström Fantini 

Caroline Bäckström Fantini är 23 år och är bosatt i Östersund. Bäckström Fantini läser 

bloggar dagligen och har gjort så i drygt tre år, dessa är främst livsstilsbloggar.  

4.5.1 Sponsring/reklam på bloggen 

Bäckström Fantini anser att reklam på bloggar ska vara tydligt avskilt från bloggarens inlägg 

för att inte störa läsaren. Det är viktigt att reklamen är relevant för bloggen, att den speglar 

bloggaren. Det ska tydligt framgå att reklamen är genomtänkt i relation till bloggens syfte.  
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”Ibland kan det som läsare blir svårt att urskilja vad som är reklam, sponsring och 

produktplacering och vad som inte är det. Jag kan stundtals känna mig lurad när bloggaren 

skriver om en produkt/tjänst och det senare visar sig vara produktplacering”. 

(Personlig kommunikation C. B- F, 4 april, 2010) 

Bäckström Fantini menar att sponsring ur ett företagsperspektiv är ett bra 

marknadsföringsverktyg, det är dock viktigt att produkten speglar bloggens syfte. 

Rekommendationer från bloggare är den mest effektiva reklamen, eftersom det blir mer 

personligt. När läsaren följt bloggen under en längre tid litar de på bloggaren och i takt med 

att respekten för bloggare ökar blir också bloggens innehåll mer trovärdigt.  

4.5.2 Köpbeteende 

Bäckström Fantini har inte köpte en produkt/tjänst som en direkt respons på ett inlägg i en 

blogg men troligen via en vän som läst en blogg och i sin tur rekommenderar produkten. 

Bäckström Fantini menar att hennes köpbeteende inte har förändrats sedan hon började läsa 

bloggar. Däremot kan bloggar ha påverkat den stora massan, bloggar är en relativt ny 

kommunikationskanal som ger konsumenten en stor möjlighet att finna potentiella köp.  

4.5.3 Trovärdighet 

Bäckström Fantini menar att bloggens trovärdighet stärks om bloggaren är en offentlig 

person, hon menar också att trovärdigheten stärks ju fler läsare bloggen har. Om bloggaren får 

mycket positiv respons av läsarna i inläggen får också den som besöker bloggen för första 

gången en större tilltro till bloggaren och bloggens innehåll. Bäckström Fantini menar att 

trovärdigheten stärks om läsaren märker att bloggaren valt reklam som stämmer överens med 

bloggens syfte. Innehållet i bloggen ska stämma överens med bloggens tänkta målgrupp, både 

när det gäller reklam och inlägg som bloggaren skriver. För läsaren ska bloggen kännas 

genomtänkt, allt från reklam till bloggarens personlighet. När bloggen blir mindre trovärdig är 

det en kombination av reklam, företag som syns på bloggen, läsarna och bloggarens 

personlighet. 

 

Bäckström Fantini menar att bloggaren blir en opinionsledare/trendsättare som läsaren vill 

följa. Detta eftersom bloggen blir mer personlig än vad en tidning blir. Bäckström Fantini 

menar att det är svårt att säga om en blogg eller en tidning får störst trovärdighet. Det beror på 

vilket ämne det handlar om, ibland vill läsaren att en vetenskaplig artikel styrker ett specifikt 

påstående eller ämne. Gäller det däremot kläder så lyssnar läsaren mer på en bloggare som 
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rekommenderar något än om samma plagg visas i ett modereportage i en tidning. Bäckström 

Fantini menar att hon läser en blogg och en tidning i olika syften. Vad det gäller reklam blir 

reklam på en blogg mer aktuell och dagsfärsk än reklam i ett magasin som kommer ut en gång 

i månaden. Därmed blir reklam på en blogg i många fall mer trovärdig än annonser i en 

tidning. Rekommendationer från bloggaren blir mest trovärdiga i jämförelse med reklam och 

banners på bloggen. Just för att bloggaren är en verklig person som blir som en vän för 

läsaren.  

 
Bäckström Fantini menar att om bloggaren är tydlig med vad som är sponsrade produkter så 

påverkar det inte bloggens trovärdighet. Det är dock viktigt att det framgår tydligt att 

företagets produkter stämmer överens med bloggaren syfte och image. Bäckström Fantini 

anser att ett företag som sponsrar en blogg får positiv respons. Detta eftersom ett företag som 

syns på Internet ses som aktuellt och mån om att möta sin målgrupp på rätt ställe.  

4.5.4 Kommunikationskanal 

Bäckström Fantini anser att företag kan dra nytta av bloggen som kommunikationskanal, för 

att nå konsumenten.  

 

”Bloggen är en bra kanal för att nå sin målgrupp, eller en ny målgrupp som hade varit svår 

att nå på ett annat sätt. Sociala medier blir ett allt vanligare kommunikationsmedel. 

Anledningen till det är att företag måste finnas där kunden finns”. 

(Personlig kommunikation C. B- F, 4 april, 2010) 

Bloggen är ett bra marknadsföringsverktyg för mindre företag som inte har resurser att 

marknadsföra sig i traditionell massmedia som TV eller tidningar. Bäckström Fantini menar 

att fler och fler använder Internet och därmed måste företag följa med utvecklingen och finna 

nya vägar att möta sin målgrupp. Bloggen är inte endast en kommunikationskanal som hjälper 

företag att möta sin befintliga målgrupp, de kan också nå ut till nya kunder. Bäckström Fantini 

anser att bloggens inverkan kommer att växa i framtiden. Företag kommer att utnyttja sociala 

medier alltmer. Dessutom kommer fler företag och företagsledare att driva egna bloggar där 

läsaren får en mer personlig bild av företaget.  

4.6 Intervju 6, Camilla Ednersson  

Camilla Ednersson är 23 år gammal och är bosatt i Skövde. Hon har läst bloggar i 2-3 år, det 

är främst de stora bloggarna som hon läser samt träningsbloggar. Hur många bloggar i veckan 

hon läser beror främst på hur mycket tid hon har, allt ifrån inga till flera gånger i veckan. 
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4.6.1 Sponsring/reklam på bloggen 
Ednersson anser att reklam på bloggar är bra, det är ett bra sätt för företag att nå ut till många 

läsare, samtidigt som bloggaren tjänar på det. Ednersson menar att företag som sponsrar 

bloggare inte är något problem så länge som det tydligt syns att det är sponsring. Produkter 

som bloggaren trycker på utan att tala om att det är sponsring, leder till att det blir problem för 

läsaren att veta vad som är rekommendation från bloggaren och vad som är betald sponsring. 

Läsaren kan ofta se skillnaden på vad som är sponsring och vad som är en genuin 

rekommendation. Värre anser Ednersson det är för unga flickor som kanske inte kritiskt 

granskar bloggen. Ednersson menar att det troligen är sällan som läsaren blir upplyst om vad 

som är reklam. Företag som annonserar på bloggar eller sponsrar en blogg har mycket att 

vinna på det. 

 

”En stor blogg når ut till många konsumenter som är intresserade av ett specifikt ämne, detta 

skapar ett guldläge för företag som då når konsumenter inom sin målgrupp för deras 

produkter”. 

(Personlig kommunikation C. E, 5 april, 2010) 

Ednersson anser att rekommendationer från bloggaren är mest trovärdigt som reklam. Det 

beror dock på om bloggaren har prövat produkten och om bloggaren själv uppfattas som 

kritiskt granskande. Ednersson menar att det är alldeles för sällan som läsaren uppfattar 

bloggaren som kritiskt granskande. 

4.6.2 Köpbeteende 
Ednersson menar att hon aldrig medvetet har köpt någonting som en bloggare har 

rekommenderat. Det kan bero på att hon enbart har läst bloggar för underhållning och inte för 

att leta efter produkter att köpa. Ednersson är medveten om att hon kan ha blivit påverkad 

omedvetet av bloggar, säkert mer än vad hon tror själv. Ednersson menar att det främst är 

modebloggar som förändrar läsarnas köpbeteende. Eftersom hon själv inte följer modebloggar 

och trender slaviskt, påverkas hon heller inte nämnvärt. Ednersson menar att hon tittar extra 

mycket på bloggar om hon söker en specifik produkt, för att få råd och recensioner om 

produkten. Bloggare är också en bra källa till information när läsaren är ute efter recept och 

tips från bloggare. 

4.6.3 Trovärdighet 
Ednersson menar att det är svårt att säga om bloggen är en trovärdig kommunikationskanal. 

Bloggen blir i en del fall mindre trovärdig som kommunikationskanal eftersom bloggen skrivs 
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av en person och därför blir det inte olika vinklingar och analyseringar av blogginläggen. En 

stor anledning är också att bloggaren kan ta bort olika kommentarer på bloggen, vilket leder 

till svårigheter för konsumenten att veta vilka som kritiskt granskat bloggen och som får göra 

sig hörda. Ednersson menar att bloggaren blir en opinionsledare/trendsetter främst för unga 

personer, det beror på att dessa är lättare att påverka. Ednersson menar att hennes tilltro för 

bloggen inte hade skadats om hon fick reda på att bloggaren varit sponsrad av ett företag 

eftersom bloggar läses i ett underhållningssyfte. Ednersson menar dock att sponsringen ska 

vara öppen för läsarna samt att hennes förtroende för ett företag hade skadats om företaget 

sponsrat en blogg som inte stämde överens med företagets varumärke. 

 

Ednersson menar att det är svårt att veta vad som är, blir mest trovärdigt som 

kommunikationskanal, en blogg eller tidning. Ednersson menar att journalister är utbildade att 

ge ut information på rätt sätt och att det är ovanligt att bloggare har samma grundkompetens. 

Ednersson menar att de flesta bloggare inte har en anställning, som en journalist på en tidning 

och att bloggare därför kan analysera/kritisera/granska mer fritt. Det beror på vilken blogg 

och vilken tidning, generellt är dock en artikel i en tidning mer trovärdig.  

 

”En blogg granskas inte kritiskt av dess informationsflöde på samma sätt som en tidning. 

Själva funktionen att bloggaren kan ta bort kritiskt granskande inlägg gör att alla som är 

kritiska inte får göra sig hörda ”. 

(Personlig kommunikation C. E, 5 april, 2010) 

Det som gör bloggen till en mer eller mindre trovärdig kommunikationskanal beror på att en 

blogg inte granskas kritiskt i informationsflödet. Bloggaren bestämmer själv vad hon/han vill 

skriva om. Tilliten till bloggen beror också på hur många läsare bloggaren har, är det en stor 

blogg involveras även övrig media och bloggen har fler ögon på sig. 

4.6.4 Kommunikationskanal 
Ednersson anser att företag kan använda sig av bloggen för att strategiskt rikta in sin 

marknadsföring mot deras specifika målgrupp. Företaget kan använda bloggen som 

kommunikationskanal för att förmedla reklam och sponsring. Bloggen blir mindre trovärdig 

som kommunikationskanal om bloggaren uppfattas som oseriös och om syftet med bloggen är 

oklart. Ednersson menar att en bloggare som uppfattas som osäker och inte tar ställning blir 

mindre trovärdig än en bloggare som kan argumentera för sina åsikter. Ednersson tror att 

bloggen kommer att växa avsevärt på grund av det otroliga intresset som finns. Bloggen 
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kommer att bli ett nytt verktyg för informationssök som baseras på blogginlägg, där 

konsumenter ska kunna finna en bloggares syn på en specifik produkt.  

 

4.7 Intervju 7, Jens Carlsson 

Jens Carlsson är 23 år och bor i Halmstad. Carlsson läser bloggar 4-5 ggr i veckan och har 

gjort det i drygt ett halvår. Främst är det bloggar som rör ämnena sport samt marknadsföring/ 

reklam. 

4.7.1 Sponsring/reklam på bloggar 
Carlsson menar att det kan bli störande för läsaren om det är för mycket banners på bloggen. 

Ett fåtal annonser är dock inget som uppfattas som störande. Carlsson menar att det troligen är 

väldigt sällan som läsaren blir upplyst om vad som är reklam och vad som inte är det.   

Enligt Carlsson kan företag dra nytta av bloggen för att nå konsumenten.  Om ett företag 

annonserar på en blogg vet de att det är stor chans att annonsen blir sedd av en specifik 

målgrupp. Även positiva referenser av bloggaren om produkten/tjänsten tror Carlsson 

företagen kan dra nytta av, detta genom att skicka gratisprover och sponsra bloggaren. 

Carlsson menar att rekommendationer från bloggare får stor genomslagskraft. Det kan dock få 

en motsatt effekt om bloggaren rekommenderar produkter allt för ofta. Läsaren kan då 

uppfatta rekommendationer som produktplacering och sponsring som ett specifikt företag 

styr. Det kan leda till att läsare tappar förtroendet för bloggaren och rekommendationerna blir 

därmed inte värda någonting.  

4.7.2 Köpbeteende 
Carlsson menar att hans köpbeteende inte har påverkats någonting av att han börjat läsa 

bloggar. Carlsson menar att det kan bero på att de bloggar som han följer frekvent inte 

innehåller rekommendationer av produkter och tjänster. Däremot så innehåller det länkar till 

andra sidor och program, vilket Carlsson ofta utnyttjar.  

4.7.3 Trovärdighet 
Carlsson anser att tilliten till bloggen stärks om det finns information om vem bloggaren är 

och vad personen arbetar med. 

 

”Genom att veta mer om bloggaren kan läsaren också förstå hur pass insatt bloggaren är i 

det ämne han/hon bloggar om och därmed kan det bloggaren skriver bekräftas och stärkas”. 

(Personlig kommunikation J. C, 19 april, 2010) 
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Carlsson menar att en artikel i en tidning har en högre trovärdighet än vad ett blogginlägg i en 

blogg får. Carlsson anser att detta beror på att det finns specifika kriterier för att en artikel i en 

tidning ska publiceras. Ett exempel på ett sådant kriterium kan vara att källor i en artikel 

måste säkerställas. En bloggare kan publicera texter utan att någon kontrollerar innehållet, 

källor och objektivitet. Carlsson anser att en bloggare blir en opinionsledare/trendsetter, detta 

på grund av sin kunskap kring det han/hon bloggar om.  

 

”En sportjournalist som bloggar om allsvenskan i fotboll och följer den intensivt, antar jag 

har mycket kunskap kring allsvenskan. Skriver bloggaren då att; BK Häcken ser farliga ut i 

år, tar jag det för en sanning eftersom jag själv inte har tillräckligt med kunskaper specifikt 

om BK Häcken”. 

(Personlig kommunikation J. C, 19 april, 2010) 

 

Carlsson anser att läsarens tilltro till bloggaren hade försämrats om bloggaren hade skrivit 

väldigt många positiva texter om ett företags produkt/tjänst eftersom bloggaren då är 

uppenbart subjektiv. Däremot hade tilltron till företaget som sponsrade bloggaren inte 

förändrats avsevärt.  

4.7.4 Kommunikationskanal 
Carlsson menar att företag kan använda bloggen som kommunikationskanal genom att de via 

bloggen kan delge konsumenten mer information kring en produkt/tjänst. De kan sprida 

produkten på ett effektivt sätt och nå fler läsare samtidigt. Viktigt är dock att företaget är noga 

med vilka bloggar de sprider sin produkt via samt att bloggens varumärke stämmer överens 

med företaget. Ett företag kan också dra stor nytta av att ha en egen blogg, de kan skriva om 

sin egen verksamhet och inte enbart om produkten. Carlsson tror att bloggen kommer vara en 

viktig kommunikationskanal i framtiden. Detta eftersom bloggen kan samla viktig 

information som läsarna är intresserade av på ett och samma ställe, vilket leder till att läsaren 

inte behöver anstränga sig särskilt mycket.  
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5. Analys 
I följande kapitel görs tre analyser. I den första analysen görs en jämförelse mellan bloggare 

och teorin. Den andra analysen behandlar läsarna av bloggar, där en jämförelse görs mellan 

dem och teorin. Slutligen presenteras en mellanfallsanalys där en jämförelse görs mellan 

bloggare, läsare av bloggar och den teoretiska referensramen. 

5.1 Bloggare 
Nedan följer en analys och jämförelse mellan bloggarna och teorin. Följande bloggare 

medverkade med i vår empiriska undersökning: 

 Filippa Tarras-Wahlberg, Filippas.se 

 Frida Berglund, trendenser.se 

 Anna Lundberg, blogg.stureplan.se/anna 

5.1.1 Sponsring/reklam på bloggen 
Det är av stor vikt för företag att synas i rätt sammanhang där det inte ska vara till besvär för 

kunden och samtidigt ge maximal nytta (Dahlén 2002). Det kan appliceras på den struktur 

som Tarras-Wahlberg har på sin blogg, där reklamen är tydligt avskild från de inlägg som 

skrivs. Det stämmer också överens med något som Fredlund et al., (2006) menar är viktigt, att 

konsumenten nu mer än någonsin ska kunna bestämma över reklamintaget själv. Berglund har 

valt att inte placera reklamplatser löpande i bloggen utan dessa ligger på bloggens högersida, 

under annonsfliken. Därmed visar hon tydigt för läsaren att dessa annonser är betalplatser. Det 

är i enlighet med konsumentverket (2009) där det står att reklam på bloggar ska visas på ett så 

tydligt sätt att det framgår att det rör sig om marknadsföring och för vilket företag 

marknadsföringen utförs. A. Lundberg (personlig kommunikation, 8 april, 2010) avskiljer 

dock från de övriga bloggarna, det framgår att hon inte tycker det är så viktigt att informera 

läsarna om vad som är reklam och inte. Anledningen till det resonemanget är att hon anser att 

bloggaren själv är en konsument och därmed är det inte dennes ansvar att visa för 

konsumenten vad som är reklam. När bloggaren väver in reklam i ett blogginlägg får det en 

större effekt hos konsumenten i jämförelse med när reklamen särskiljs från inläggen. 

 

F. Berglund (personlig kommunikation, 22 mars, 2010) är selektiv när det handlar om att ta 

emot sponsringsprodukter, de måste kännas relevanta för bloggens syfte. Det stämmer 

överens med Frankel (2005) som menar att bloggaren bör vara selektiv i sitt val av sponsorer 

samt tydligt visa om innehållet i bloggen styrs av sponsring, för att inte mista läsarnas 
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förtroende. F. Tarras-Wahlberg (personlig kommunikation, 17 mars, 2010) använder sig av 

sponsring, eftersom det är ett utmärkt sätt att samarbeta med företag. I de fall sponsring 

används skapar hon en tävling bland läsarna där de kan vinna produkter. Fördelarna med 

sponsring är att företag kan nå många läsare i en given målgrupp, samtidigt som det inte 

behöver kosta mycket för dem att sponsra bloggaren med ett antal produkter. Även A. 

Lundberg (personlig kommunikation, 8 april, 2010) är positivt inställd till sponsring, det är en 

bra form av reklam, för bloggaren såväl som för företaget som sponsrar. 

 

För F. Berglund (personlig kommunikation, 22 mars, 2010) är det av största vikt att 

annonsörerna på trendenser.se stämmer överens med hennes varumärke och därför blir det 

viktigt att de företag som vill annonsera på bloggen passar hennes image. A. Lundberg 

(personlig kommunikation, 8 april, 2010) är överens med Berglund, det är av största vikt att 

bloggaren väljer företag som passar bloggens image och varumärke. Det blir därmed fel att 

tacka ja till en annons som representerar ett företag som hon inte kan stå för. A. Lundberg 

(personlig kommunikation, 8 april, 2010) menar vidare att företag bör använda sig mindre av 

annonser och banners men mer av rekommendationer från bloggaren, eftersom det skapar 

större genomslagskraft. Resonemanget verifieras av Dahlén (2002) som menar att reklam som 

är standardutformad blir mindre effektiv på grund av att konsumenter automatiserar sin 

medieanvändning över Internet.  

5.1.2 Köpbeteende 
Parment (2008) anser angående opinionsledare, att människor jämför sig med varandra och 

med den grupp eller den person den önskar likna och tillhöra. Vilket kan appliceras på F. 

Tarras-Wahlberg (personlig kommunikation, 17 mars, 2010) uttalande om opinionsledare, 

resultatet av att läsarna följer en blogg under en längre tid, leder till att bloggaren blir som en 

vän. Det är på grund av det faktumet, att bloggaren blir en opinionsledare, som företag kan 

dra stor nytta av att marknadsföra sig på bloggar. Det stämmer överens med det som Parment 

(2008) menar, som marknadsförare är det ytterst viktigt att identifiera opinionsledare, 

eftersom opinionsledaren är en individ som har stor påverkan på vad andra konsumerar. F. 

Berglund (personlig kommunikation, 22 mars, 2010) håller delvis med om Tarras-Wahlbergs 

resonemang, dock menar Berglund att för att bli en opinionsledare, krävs det en kombination 

av att vara sig själv och att vara ett varumärke. Bloggaren måste också klara av att leva upp 

till sitt varumärke. A. Lundberg (personlig kommunikation, 8 april, 2010) anser däremot att 

det enda som påverkar om bloggaren blir en opinionsledare, är bloggarens personlighet.  
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Resultatet av att bloggaren många gånger är en opinionsledare leder till att bloggaren kan 

påverka läsarnas köpbeteende (F. Berglund, personlig kommunikation, 22 mars, 2010). Det 

kan bero på det som Bille och Malmnäs (2003) styrker i den teoretiska referensramen, att 

människan gärna följer vad andra människor gör. F. Tarras-Wahlberg (personlig 

kommunikation, 17 mars, 2010) menar att många bloggare idag tar för lite ansvar med tanke 

på att det generellt är så att läsarna identifierar sig med bloggaren. Det stämmer inte överens 

med de tankar som A. Lundberg (personlig kommunikation, 8 april, 2010) har om ansvar, att 

bloggaren har ett visst ansvar, men är i slutändan en konsument precis som läsarna. 

5.1.3 Trovärdighet 
F. Berglund (personlig kommunikation, 22 mars, 2010) menar att läsare generellt anser att 

magasin och tidningar är mer trovärdiga än bloggar, eftersom tidningar är mer objektiva. 

Detta styrks i den teoretiska referensramen, Falkheimer och Heide (2008) menar att det i 

dagens samhälle finns en oerhörd tilltro till massmedias makt. Tidningar är ett mer 

traditionellt massmedium och har därmed högre trovärdighet (F. Tarras-Wahlberg, personlig 

kommunikation, 17 mars, 2010). Det är en åsikt som A. Lundberg (personlig kommunikation, 

8 april, 2010) delar, en dagstidning har större trovärdighet, främst eftersom tidningar har ett 

större ansvar än vad bloggaren har. 

 

För att bloggen ska bli en trovärdig kommunikationskanal är det viktigt att uppdatera bloggen, 

är bloggen inte uppdaterad tappar bloggen många läsare, vilket påverkar trovärdigheten (F. 

Berglund, personlig kommunikation, 22 mars, 2010).  A. Lundberg (personlig 

kommunikation, 8 april, 2010) menar dock, att det som främst påverkar trovärdigheten är det 

faktum att bloggaren lämnar ut sig själv, bloggaren får själv stå till svars för vad som skrivits. 

Enligt Frankel (2005) finns det en stor nackdel med bloggar, det uppkommer oseriösa aktörer. 

De är ett resultat av att bloggen är ett kostnadseffektivt marknadsföringsverktyg och därmed 

finns det alltid personer som missbrukar kommunikationsformen. Det resonemanget styrks av 

F. Tarras-Wahlbergs (personlig kommunikation, 17 mars, 2010) uttalande om att det finns fler 

oseriösa bloggare än vad det finns seriösa. Syftet med bloggen har förskjutits, från att vara till 

för läsaren sätter bloggaren sig själv i första rummet. Det gör att bloggens rykte generellt 

försämras och dess trovärdighet som kommunikationskanal sänks. Det är i enlighet med 

Wright (2006), bloggen startade med syftet att vara en kommunikationskanal mellan 
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människor. Under bloggens första tid var relationen det som värderades högst av allt, numera 

är det syftet helt förändrat. 

5.1.4 Kommunikationskanal 
Företag kan kombinera olika tillvägagångssätt med en blogg, det finns fler sätt att använda en 

blogg som kommunikationskanal än vad traditionell massmedia kan erbjuda (F. Tarras-

Wahlberg, personlig kommunikation, 17 mars, 2010). Vilket kan kopplas till det F. Berglund 

(personlig kommunikation, 22 mars, 2010) säger att företag kan använda sig av bloggar på 

samma sätt som tidningar. Företag bör skicka pressreleaser och nyheter till olika bloggare för 

att på så sätt möta konsumenter från två olika håll. Det resonemanget styrker det som 

framkommit i den teoretiska referensramen, det viktiga är att komma närmare kunderna än 

vad konkurrenterna är. Att möta kunden där kunden befinner sig oberoende var det är 

någonstans (Dahlén, 1992). 

 

Enligt F. Berglund (personlig kommunikation, 22 mars, 2010) ska företag vara mer öppna för 

att använda sig av bloggar som kommunikationskanal. Det styrks av Falkheimer och Heide 

(2008) som menar att det är viktigt att utnyttja kommunikationen för att komma så nära det 

interpersonella idealet som möjligt. Även Hansson (2007) stödjer resonemangen om att 

företag bör var mer öppna för nya kommunikationskanaler, eftersom företag många gånger 

tror att de kommunicerar med en marknad, istället för individer på en marknad, det vill säga 

kunderna.  Bloggen blir mer tillgänglig än en tryckt tidning, eftersom informationen finns 

publicerad på nätet (F. Berglund, Personlig kommunikation, 22 mars, 2010).  Det är i enlighet 

med det Bausch, Haughey och Hourihan (2002) menar, bloggen har en oerhörd fördel vad det 

gäller nyhetsflöde.  

 

F. Berglund (personlig kommunikation, 22 mars, 2010) spår att bloggar kommer att spridas 

mer och mer i framtiden och tidningar kommer att börja använda sig mer av digitala medier. 

Framöver kommer det ske fler uppdateringar inom webben, vilket leder till nya 

kommunikationsmöjligheter (A. Lundberg, personlig kommunikation, 8 april, 2010). 

 

I framtiden är det sannolikt att det kommer att finnas både starka bloggar och tidningar på 

webben, där det som kommer skilja dem åt mer är beroende på om läsaren föredrar en 

personlig vinkling eller inte. Snarare än innehållets kvalité. 

(Personlig kommunikation F. B, 22 mars, 2010) 
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A. Lundberg (personlig kommunikation, 8 april, 2010) menar att bloggen kan komma att 

ersätta tidningar eller åtminstone bli ett nödvändigt komplement. Vilket kan appliceras på det 

som Weber (2009) anser, bloggen är den nya medieauktoriteten och kommer på många sätt 

vara mer trovärdig än nyhetstidningar och journalister. Bloggen kommer inte helt ersätta 

tidningar, dock kommer läsarantalet att sjunka drastiskt.  

5.2 Läsare av bloggar 

Nedan följer en analys och jämförelse mellan teorin och läsare av bloggar. Följande läsare av 

bloggar medverkade i vår empiriska undersökning; 

 

 Sofia Nilsson 

 Caroline Bäckström Fantini 

 Camilla Ednersson 

 Jens Carlsson 

5.2.1 Sponsring/reklam på bloggen 

Samtliga läsare menar att det troligen är sällan som läsaren blir upplyst om vad som är reklam 

och vad som inte är det. Det finns dock en uppfattning om att bloggare generellt har blivit 

bättre på att tala om vad som är sponsrade produkter och inte (S. Nilsson, Personlig 

kommunikation, 19 mars, 2010). C. Bäckström Fantini (personlig kommunikation, 4 april, 

2010) tycker att det kan bli svårt att som läsare urskilja vad som är reklam, sponsring och 

produktplacering och vad som inte är det. När bloggaren inte tydligt visar vad som är reklam 

bryter det mot Sveriges rikes lag. Enligt marknadsföringslagen ska all marknadsföring 

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

(Sveriges rikes lag, MfL, 2008:486, s. B270). Läsarna är överens om att reklam som är 

placerade som länkar inne i inlägget uppfattas som störande för läsaren. Även för mycket 

banners på bloggen kan ge ett rörigt intryck.  

5.2.2 Köpbeteende 

C. Bäckström Fantini (personlig kommunikation, 4 april, 2010) har inte köpt en produkt/tjänst 

som en direkt respons på ett inlägg i en blogg, dock högst troligt via en vän som läst en blogg 

och i sin tur rekommenderat produkten. Det kan tillämpas på det som Bille et al., (2003) 

menar är ”Word of mouth”, ryktesspridning mellan människor. Det är en ytterst effektiv form 

av kommunikation, enligt Dahlén och Lange (2003). 
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Samtliga intervjuobjekt menar att rekommendationer från bloggaren får en större 

genomslagskraft än vad annonser och banners på bloggen får. C. Ednersson (personlig 

kommunikation, 5 april, 2010) tittar extra mycket på bloggar om hon söker en specifik 

produkt, för att få tips, råd och recensioner om produkten. Vilket styrker Bille och Malmnäs 

(2003) uttalande om att människan gärna följer vad andra människor gör. C. Bäckström 

Fantini (personlig kommunikation, 4 april, 2010) är övertygad om att bloggar har påverkat 

den stora massan, bloggar är en relativt ny kommunikationskanal som ger konsumenten en 

stor möjlighet att finna potentiella köp. I takt med att bloggen har fått mer uppmärksamhet har 

också lusten att konsumera mer generellt sett ökat (S. Nilsson, personlig kommunikation, 19 

mars, 2010). Enligt Parment (2008) är det viktigt att opinionsledaren finns i rätt socialt 

umgänge. Vilket kan appliceras på C. Ednersson (personlig kommunikation, 5 april, 2010) 

resonemang om att det är främst modebloggar som påverkar läsarnas köpbeteende. Eftersom 

hon själv inte följer modebloggar påverkas hon heller inte nämnvärt av de få modebloggar 

hon läser. Alltså blir inte modebloggare en opinionsledare för henne, medan de mycket väl 

kan bli det för en annan läsare.   

5.2.3 Trovärdighet  

För C. Ednersson (personlig kommunikation, 5 april, 2010) blir bloggen i det flesta fall inte 

en trovärdig kommunikationskanal. Det beror på att bloggen skrivs av en person, vilket leder 

till att avvikande vinklingar och analyseringar av blogginläggen uteblir. Ednersson får 

medhåll av S. Nilsson (personlig kommunikation, 19 mars, 2010) som anser att en bloggare 

kan skriva vad som helst utan krav på att inlägget ska vara objektivt eller opartiskt. J. 

Carlsson (personlig kommunikation, 19 april, 2010) för resonemanget vidare, han menar att 

bloggare kan publicera texter utan att någon kontrollerar innehållet, källor och dess 

objektivitet. Det leder till att bloggen blir mindre trovärdig som kommunikationskanal i 

jämförelse med till exempel en tidning. Läsarnas uttalanden är i enlighet med det som 

framkommit i den teoretiska referensramen, det finns en avgörande skillnad mellan 

traditionell massmedia och bloggar. Bloggar drivs av författarens subjektivitet, media har kvar 

sitt krav på objektivitet (Demopoulos & Holtz, 2006). 

 

En stor anledning till att bloggen blir mindre trovärdig som kommunikationskanal är att 

bloggaren kan ta bort olika kommentarer på bloggen, vilket leder till svårigheter för 

konsumenten att veta vilka som kritiskt granskat bloggen och som får göra sig hörda (C. 

Ednersson, personlig kommunikation, 5 april, 2010). C. Bäckström Fantini (personlig 
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kommunikation, 4 april, 2010) är av en annan åsikt, om bloggaren får positiv respons av 

läsarna i inläggen får också den som besöker bloggen för första gången en större tilltro till 

bloggaren och bloggens innehåll. 

5.2.4 Kommunikationskanal 
Fler och fler använder Internet och därmed måste företag följa med i utvecklingen och finna 

nya vägar att möta sin målgrupp (C. Bäckström Fantini, personlig kommunikation, 4 april, 

2010).  Resonemanget får stöd i den teoretiska referensramen, Internet hjälper företaget att nå 

andra målgrupper som de kanske missar från andra medier (Bonde-Tier & Westerståhl, 2005). 

 

C. Ednersson (personlig kommunikation, 5 april, 2010) och C. Bäckström Fantini (personlig 

kommunikation, 4 april, 2010) är överens om att företag kan använda sig av bloggen för att 

strategiskt rikta in sin marknadsföring mot en specifik målgrupp. De menar att företag inte 

endast kan använda bloggen för att nå den befintliga målgruppen, bloggen är även en bra 

kanal att använda för att nå en ny målgrupp som hade varit svår att nå på ett annat sätt. 

Sociala medier blir ett allt vanligare kommunikationsmedel, anledningen till det är att företag 

måste finnas där kunden finns. Det stämmer väl överens med vad Dahlén (2002) menar, det 

viktiga är att komma närmare kunderna än vad konkurrenterna är, att möta kunden där kunden 

befinner sig oberoende var det är någonstans. 

 

Samliga läsare anser att företag kan dra nytta av bloggen som kommunikationskanal för att nå 

konsumenten. Ett påstående som Demopoulos och Holtz (2006) motsäger, bloggen är inte en 

unik kommunikationskanal, utan bara en i mängden. Även Bergström (2009) motsätter sig 

bloggens inverkan som kommunikationskanal, eftersom undersökningar visar att endast 5 % 

av svenskarna dagligen läser en blogg. C. Bäckström Fantini (personlig kommunikation, 4 

april, 2010) spår att bloggen kommer att få en större betydelse i framtiden, företag kommer att 

utnyttja sociala medier mer och mer. C. Ednersson (personlig kommunikation, 5 april, 2010) 

anser att intresset för bloggen kommer att öka, vilket leder till att dess betydelse också ökar. 

S. Nilsson (personlig kommunikation, 19 mars, 2010) tror tvärtom att intresset för bloggen 

kommer att minska och antalet bloggar kommer att sjunka. Samtliga läsare är överens om att 

bloggen kommer att användas till att samla viktig information som läsarna är intresserade av, 

vilket leder till att läsaren inte behöver anstränga sig lika mycket för att finna information.  
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5.3 Mellanfallsanalys, bloggare och läsare av bloggar 
Nedan följer en analys och jämförelse mellan bloggare, läsare av bloggar och den teoretiska 

referensramen. Vi har valt att dela in mellanfallsanalysen i samma områden som empirin samt 

tidigare delar av analysen är i indelad i. 

5.3.1 Sponsring/reklam på bloggen 
Tarras-Wahlberg och Berglund har valt att på sina bloggar tydligt visa vad som är reklam och 

inte är reklam. På deras bloggar är strukturen sådan att reklamen är avskild från de inlägg som 

skrivs. Samtliga läsare av bloggar anser att detta är en struktur som är att föredra, eftersom 

reklamen när den är separat från texten inte uppfattas som störande för läsaren. J. Carlsson 

(personlig kommunikation, 19 april, 2010) betonar att det blir störande för läsaren med för 

mycket banners. Reklam på bloggar är bra, det är ett bra sätt för företag att nå ut till många 

läsare, samtidigt som bloggaren tjänar på det (C. Ednersson, personlig kommunikation, 5 

april, 2010). Till skillnad från Berglund och Tarras-Wahlberg har Lundberg valt en annan 

struktur på sin blogg. Det är inte lika viktigt för A. Lundberg (personlig kommunikation, 8 

april, 2010) att informera läsarna om vad som är reklam och vad som inte är reklam. Hon ser 

sig själv som en konsument och anser därför att det inte är bloggarens ansvar att visa för 

konsumenten vad som är reklam. Troligt är att fler bloggare tänker som Lundberg, då 

samtliga läsare har en uppfattning om att det är sällan som läsaren blir upplyst om vad som är 

reklam och vad som inte är det. Enligt vår teoretiska referensram är det eftersträvansvärt att 

integrera marknadsföringen med innehållet, eller använda sig av ”inbakade annonser” (Dahlén 

2002). Det kan tyckas vara mest effektivt eftersom läsaren i många fall omedvetet nås av 

reklamen och inte registrerar att det är reklam. 

 

Det finns inget illa att säga om de företag som sponsrar bloggar, det är en bra verktyg att 

använda för att nå konsumenten (S. Nilsson, personlig kommunikation, 19 mars, 2010). C. 

Ednersson (personlig kommunikation, 5 april, 2010) tar resonemanget vidare och påpekar att 

det tydligt ska framgå att det rör sig om sponsring. Gör det inte det kan det leda till problem 

för läsaren att tyda vad som är personliga rekommendationer från bloggaren och vad som är 

betald sponsring. J. Carlsson (personlig kommunikation, 19 april, 2010) påpekar dock att för 

mycket rekommendationer kan innebära att läsaren uppfattar rekommendationer som 

produktplacering och sponsring som ett specifikt företag styr. Sponsring i form av tävlingar 

bland läsarna är någonting som både F. Berglund (personlig kommunikation, 22 mars, 2010) 

och F. Tarras-Wahlberg (personlig kommunikation, 17 mars, 2010) har använt sig av, de 

anser att det ger ett mervärde till läsarna. A. Lundberg (personlig kommunikation, 8 april, 
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2010) använder sig även av personlig sponsring, eftersom sponsring är en bra form av reklam, 

det ger bloggaren en vilja att prestera mer. Samtliga bloggare är överens om att sponsring 

först och främst ger ett mervärde för läsaren. Vad som dock framgår tydligt av den empiriska 

undersökningen är att läsarna generellt sett anser att det är svårt att urskilja vad som är reklam 

och sponsring samt vad som är personliga rekommendationer från bloggare. C. Bäckström 

Fantini (personlig kommunikation, 4 april, 2010) uttrycker sin oro över att känna sig lurad av 

bloggaren. Enligt den teoretiska referensramen kan sponsring och produktplacering som inte 

bloggaren informerar om, leda till att bloggaren mister läsarnas förtroende (Frankel, 2005). 

 

Samtliga bloggare menar att det är viktigt att företaget och produkterna bloggaren skriver om 

stämmer överens med bloggarens personliga varumärke. Innehållet i bloggen ska stämma 

överens med bloggens tänkta målgrupp, både när det gäller reklam och inlägg som bloggaren 

skriver. För läsaren ska bloggen kännas genomtänkt, allt från reklam till bloggarens 

personlighet (C. Bäckström Fantini, personlig kommunikation, 4 april, 2010). Det är 

någonting som F. Berglund (personlig kommunikation, 22 mars, 2010) väljer att ta i 

beaktning, allt som förmedlas genom hennes blogg måste stämma överens med hennes 

varumärke. S. Nilsson (personlig kommunikation, 19 mars, 2010) och C. Ednersson 

(personlig kommunikation, 5 april, 2010) anser att det är viktigt att företaget väljer att sponsra 

en blogg där deras varumärke stämmer överens med bloggaren. De påpekar att sponsringen 

bör vara öppen för läsarna samt att deras förtroende för ett företag hade skadats om företaget 

sponsrat en blogg som inte stämde överens med företagets varumärke. För A. Lundberg 

(personlig kommunikation, 8 april, 2010) är det viktigast att bloggaren själv kan stå för 

produkten, vilket hon anser är avgörande i valet av annonsörer. F. Tarras-Wahlberg (personlig 

kommunikation, 17 mars, 2010) belyser att det kan bli fel om bloggare använder sig av ett 

mindre seriöst företag, eftersom bloggen kan skadas om läsarna förknippar bloggen med det 

specifika företaget. 

 

Enligt den teoretiska referensramen är ”Word of mouth” en effektiv metod för företag att 

använda för att nå konsumenten (Dahlén & Lange 2003). Det bekräftas av att samtliga läsare 

menar att rekommendationer från bloggare blir mest trovärdigt i jämförelse med reklam och 

annonser på bloggen. F. Tarras-Wahlberg (personlig kommunikation, 17 mars, 2010) drar 

slutsatsen att det beror på att läsarna identifierar sig med bloggaren, det bloggaren säger får en 

större inverkan än en banner eller annons får. 
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Samtliga läsare är överens om att företaget når konsumenten effektivast via 

rekommendationer från bloggaren. Det framkommer i den empiriska undersökningen att en 

stor anledning till det är att det blir mer personligt med rekommendationer. Det här är ett 

avsnitt där bloggarnas åsikter går isär. F. Berglund (personlig kommunikation, 22 mars, 2010) 

delar inte läsarnas åsikt, hon menar att rekommendationer inte kan likställas med reklam. 

Reklam är när ett företag betalar för att synas på bloggen, därmed blir banners och annonser 

mest trovärdiga som reklam. När det kommer till rekommendationer handlar det mer om att 

skapa en varumärkeskännedom bland läsarna. A. Lundberg (personlig kommunikation, 8 

april, 2010) delar läsarnas syn på rekommendationer, det är ett bra sätt för företag att nå 

konsumenten. Eftersom konsumenter generellt är skeptiska mot reklam som uppenbart är från 

företag. Det kan bero på att ett företag är partiskt och alltid väljer sina produkter framför 

andra samt att reklamerna är för faktabaserade. 

5.3.2 Köpbeteende 
F. Tarras-Wahlberg (personlig kommunikation, 17 mars, 2010) och F. Berglund (personlig 

kommunikation, 22 mars, 2010) är överens om att de som bloggare har ett ansvar gentemot 

sina läsare. Hur stort ansvar bloggaren har är beroende av hur stor bloggen är, har bloggen 

många läsare får det bloggaren skriver en större genomslagskraft. F. Berglund (personlig 

kommunikation, 22 mars, 2010) anser att hon har ett ansvar mot sig själv, att inte gå emot sina 

egna principer och stil. De rekommendationer hon ger sina läsare är efter hennes egen smak, 

syftet har aldrig varit att påverka läsarnas köpbeteende. A. Lundberg (personlig 

kommunikation, 8 april, 2010) är inte överens med övriga bloggare, hon håller med om att 

bloggaren har ett visst ansvar mot sina läsare. Det är dock viktigt att förtydliga att bloggaren i 

grunden är en konsument själv och det finns inget krav på denne att ta på sig ett ansvar för 

läsarnas köpbeteende.  

 

Det går att utläsa av den empiriska undersökningen att samtliga läsare är övertygade om att 

deras köpbeteende inte har förändrats nämnvärt sedan de började läsa bloggar. Vad som dock 

är anmärkningsvärt är att nästintill samtliga är osäkra på om deras köpbeteende har påverkats 

indirekt. C. Bäckström Fantini (personlig kommunikation, 4 april, 2010) påpekar att hon inte 

själv köpt en produkt/tjänst som en direkt respons på ett inlägg i en blogg dock säkerligen via 

rekommendationer från en vän som läst en blogg och i sin tur rekommenderar produkten.  
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”Jag har säkerligen aldrig köpt någonting som en bloggare har rekommenderat. Jag är dock 

medveten om att jag kan ha blivit påverkad omedvetet. Säkert mer än vad jag själv tror att jag 

har blivit”. 

(Personlig kommunikation C. E, 5 april, 2010) 

Även S. Nilsson (personlig kommunikation, 19 mars, 2010) är osäker på hur bloggar har 

påverkat hennes köpbeteende. Lusten att konsumera har definitivt ökat i och med att bloggen 

har fått allt mer uppmärksamhet har därmed genomslagskraft. Det är dock svårt att avgöra om 

konsumtionen har ökat som ett resultat av bloggar. F. Berglund (personlig kommunikation, 22 

mars, 2010) är väl medveten om hur rekommendationer kan påverka läsarnas köpbeteende, 

företag har hört av sig till henne och tackat för att hon omnämnt deras produkter. 

Rekommendationerna har resulterat i att produkten har sålt slut kort tid efter blogginlägget 

skrevs. Resultatet av att Berglund har blivit mer medveten om sin inverkan på konsumenten är 

att hon i framtiden ska tänka mer på vad hon rekommenderar och vad hon avstår från. 

5.3.3 Trovärdighet 
Läsarna menar enhälligt att bloggen generellt sett inte är en trovärdig kommunikationskanal. 

Den åsikten delar F. Tarras-Wahlberg (personlig kommunikation, 17 mars, 2010) det menar 

hon beror på att det finns för många oseriösa bloggare. F. Berglund (personlig 

kommunikation, 22 mars, 2010) och A. Lundberg (personlig kommunikation, 8 april, 2010) är 

dock av en annan åsikt, de menar att bloggens trovärdighet styrs att flera faktorer. De är 

därför svårt att hårddra det till att bloggen inte är en trovärdig kommunikationskanal. 

Samtliga bloggare är överens om att läsarantalet styr hur trovärdig bloggen blir som 

kommunikationskanal. Har bloggen fler läsare når den ut till fler, vilket resulterar i högre 

trovärdighet. Läsaren S. Nilsson (personlig kommunikation, 19 mars, 2010) anser att ett 

flertal aspekter påverkas när bloggen blir en trovärdig kommunikationskanal exempelvis 

bloggarens ålder, under hur lång tid denne har bloggat och om bloggaren har ett tydligt mål 

och syfte med sin blogg. C. Bäckström Fantini (personlig kommunikation, 4 april, 2010) är 

ensam om att tycka att bloggens trovärdighet stärks om bloggaren är en offentlig person. 

 

F. Tarras-Wahlberg (personlig kommunikation, 17 mars, 2010) anser att läsaren identifierar 

sig med bloggaren mer än vad det gör med en tidning. Enligt den teoretiska referensramen är 

det vanligt att läsare som följer en blogg under en längre tid, litar på bloggaren och denne blir 

till slut som en vän för läsaren (Stronne et al., 2010).  Bloggarna F. Tarras-Wahlberg 

(personlig kommunikation, 17 mars, 2010), A. Lundberg (personlig kommunikation, 8 april, 
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2010) och samtliga läsare är överens om att tidningar som medium generellt sett har en högre 

trovärdighet än vad en blogg har. I den teoretiska referensramen framgår att bloggen är en ny 

informationskälla för den nya generationen och är oerhört trovärdig, den kommer på många 

sätt vara mer trovärdig än nyhetstidningar och journalister (Weber, 2009). Vilket är tvärtemot 

vad som framkommit i vår empiriska undersökning.  

 

Modellen nedan presenterar hur många procent av bloggare respektive läsare av bloggar som 

anser att tidningar eller bloggar har högst trovärdighet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förklaringen till varför en tidning har högre trovärdighet än en blogg, går dock isär. Läsarna 

är överens om att en tidning får en högre trovärdighet, eftersom det finns en specifik redaktör 

som granskar tidningens innehåll. En bloggare kan skriva vad som helst utan att det behöver 

vara objektivt eller opartiskt. Vidare är journalister utbildade att ge ut information på rätt sätt 

och det är ovanligt att bloggare har samma kompetens. Det finns även specifika kriterier för 

att en artikel i en tidning ska publiceras. Ett exempel på ett sådant kriterium kan vara att källor 

i en artikel måste säkerställas. En bloggare kan publicera texter utan att innehållet, källor och 

objektivitet kontrolleras. Läsarna får stöd för sin åsikt i den teoretiska referensramen, där 

Demopolus och Holst (2006) verifierar att det finns ett krav och en efterfrågan på objektiv 

journalistik.  

 

Figur 5.3.3 Trovärdighet 
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F. Tarras-Wahlberg (personlig kommunikation, 17 mars, 2010) menar att tidningar är mest 

traditionellt och därmed har en tidning större trovärdighet som kommunikationskanal, bloggar 

är dock mest effektiva. Det bästa för företag är att annonsera på båda samtidigt och kombinera 

traditionell massmedia med mindre traditionella kommunikationskanaler. F. Berglund 

(personlig kommunikation, 22 mars, 2010) är ensam om att tycka att tidningar inte har högre 

trovärdighet än vad en blogg har. Det är ett missförstånd att läsare anser att magasin är mer 

trovärdiga än bloggar. Det beror på att läsare generellt anser att tidningar och magasin är mer 

objektiva än bloggar. Så är dock inte fallet. Våra nutida medier är allt mer drivna av 

subjektivitet och det finns flera exempel på tidningar som inte är opartiska. 

 

I den teoretiska referensramen framkommer att det är av stor vikt för företag att nå 

opinionsledare, eftersom de har en stor påverkan på konsumenter (Kotler, 2005.) Ett tydligt 

framgångsrecept för hur en bloggare ska agera för att bli en trendsetter/opinionsledare finns 

inte. Det beror på vilken personlighet bloggare har och vilket stadium i livet han/hon befinner 

sig. Det räcker inte alla gånger att bloggaren är sig själv, det krävs en kombination av att vara 

sig själv och att vara ett varumärke (F. Berglund, personlig kommunikation, 22 mars, 2010). I 

den empiriska undersökningen framkommer det att samtliga bloggare menar att bloggarens 

personlighet spelar stor roll i frågan om denne blir en opinionsledare eller inte. Läsarna av 

bloggar menar däremot att bloggaren blir en opinionsledare när denne är kunnig och påläst 

inom sitt ämne.  

 

”En bloggare som vunnit läsarnas respekt och förtroende blir en trendsetter/opinionsledare. 

För att vinna respekt krävs att bloggaren är väl påläst inom det ämne som bloggen kretsar 

kring”. 

(Personlig kommunikation S.N, 19 mars, 2010) 

5.3.4 Kommunikationskanal 
Samtliga bloggar och läsare är överens om att bloggen är en bra kommunikationskanal för 

företag att använda i syfte att nå konsumenten. I den teoretiska referensramen påpekar Bille et 

al., (2003) att vid utformningen av en trovärdig webbplats är det extra viktigt att använda sig 

av trovärdiga källor, referenser, intyg m.m. Detta leder till att användarna lättare kan 

identifierar sig och skapa samma preferenser. Det stämmer väl överens med S. Nilsson 

(personlig kommunikation, 19 mars, 2010) resonemang, att det viktiga för företaget är att vara 

insatt i den bloggen de vill använda som kommunikationskanal så att bloggarens åsikter 
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stämmer överens med företagets produkter/tjänster. Det blir viktigare än att se till vilken 

blogg som har flest besökare. Det är en åsikt även J. Carlsson (personlig kommunikation, 19 

april, 2010) delar, han anser att företag kan använda bloggen som kommunikationskanal med 

information kring produkt/tjänst. Det är viktigt att företaget är noga med vilka bloggar de 

sprider sin produkt via samt att bloggens varumärke stämmer överens med företaget. 

 

F. Tarras-Wahlberg (personlig kommunikation, 17 mars, 2010) menar att företag genom en 

blogg kan kombinera olika tillvägagångssätt samt att bloggen erbjuder fler möjligheter, än vad 

traditionell massmedia har kapacitet till. Läsarna anser samstämmigt att bloggen är en bra 

kommunikationskanal för att strategiskt rikta in sin marknadsföring mot en specifik målgrupp. 

Bloggen är också en bra kanal att använda för att nå en ny målgrupp som hade varit svår att nå 

på annat sätt. C. Bäckström Fantini (personlig kommunikation, 4 april, 2010) har 

uppmärksammat att sociala medier blir ett allt vanligare kommunikationsmedel, anledningen 

är att företag måste finnas där kunden finns. Detta får stöd i den teoretiska referensramen, där 

det framkommer att det är viktigt att möta kunden där kunden befinner sig oberoende var det 

är någonstans (Dahlén, 1992).  

 

Företag kan använda sig av bloggar på samma sätt som tidningar, företag bör skicka 

pressreleaser och nyheter till olika bloggare för att möta konsumenter från två olika håll. 

Fördelen med en blogg är att materialet är publicerbart inom en kort tid, samt att bloggen blir 

mer tillgänglig än en tryckt tidning, eftersom informationen är publicerad på nätet (F. 

Berglund, personlig kommunikation, 22 mars, 2010). Enligt vår teoretiska referensram har 

bloggen en fördel gentemot traditionell massmedia, eftersom bloggen kan uppdateras varje 

minut, vilket också har lett till att bloggen blivit en källa som förser nyhetstidningar med 

senaste nytt (Bausch, Haughey & Hourihan, 2002).  

 

Samtliga läsare och bloggare spår att bloggen kommer att finnas kvar i framtiden. Åsikterna 

går dock isär ifråga om bloggens betydelse och påverkan på vårt samhälle. I vår teoretiska 

referensram framkommer att bloggar endast är ett komplement till de redan etablerade 

kommunikationskanalerna och att det inte alls har en särpräglad position, som hävdas i den 

emiriska undersökningen (Demopoulos & Holtz, 2006). I framtiden spår F. Berglund 

(personlig kommunikation, 22 mars, 2010) att det sannolikt kommer att finnas både starka 

bloggar och tidningar på webben. Det som kommer att skilja dem åt är mer beroende på om 

läsaren föredrar en personlig vinkling eller inte, snarare än innehållets kvalité. A. Lundberg 
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(personlig kommunikation, 8 april, 2010) tror att bloggen kommer att utvecklas och anta nya 

former. Det kan av den empiriska undersökningen utläsas att bloggarna är överens om att de 

små bloggarna kommer att försvinna och ge plats åt de större aktörerna. Läsarna är däremot 

inte helt överens om bloggens betydelse i framtiden. S. Nilsson (personlig kommunikation, 19 

mars, 2010) tror att det i framtiden kommer finnas färre bloggar medan C. Bäckström Fantini 

(personlig kommunikation, 4 april, 2010) är övertygad om att bloggens inverkan kommer att 

växa. Läsarna tror att bloggen kommer att vara en viktig kommunikationskanal i framtiden 

och att syftet med bloggen kommer att bli att samla information. Bloggen kommer att bli en 

informationsbank där information om det specifika ämnet läsaren är intresserad av finns 

samlat på ett ställe.  
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 6. Slutsatser & diskussion 
I det sista och avslutande kapitlet presenteras de slutsatser vi kan dra utifrån vår studie. Vår 

problemformulering besvaras och därmed uppfylls vårt syfte. Vi presenterar även förslag till 

vidare forskning. 

 

Vår problemformulering som presenterades i början av uppsatsen var; Kan företag strategiskt 

använda sig av bloggar för att nå konsumenten? Under vilka förutsättningar är bloggen en 

trovärdig kommunikationskanal? 

 

I vår studie har det framkommit att företag strategiskt kan använda bloggen som 

kommunikationskanal för att nå konsumenten. Vi kan utifrån vår studie konstatera att det till 

stor del grundar sig på att fler använder Internet frekvent. Enligt vår teoretiska referensram 

har det ökade mediebruset lett till att företag måste finna nya kommunikationskanaler. Vi drar 

slutsatsen att företag måste befinna sig där kunden letar efter information. Den empiriska 

undersökningen visar att konsumenten generellt sett är öppen för information från företaget 

när de återfinns på en blogg. Det kan vi anta beror på att konsumenten indirekt nås av 

företagets dolda budskap.  Bloggen blir därmed en kommunikationskanal som styrs av en 

tredje part som blir en försäkran om produktens tillförlitlighet. Vi kopplar det med ”Word of 

mouth” en metod som i den teoretiska referensramen framställs som en av de mest effektiva 

marknadsföringsmetoderna. I vår empiriska undersökning framkom det att samtliga läsare 

ansåg att rekommendationer från bloggaren var den mest trovärdiga reklamen, vilket även 

överensstämmer med vår teoretiska referensram. Det framkommer även i den empiriska 

undersökningen att en stor anledning till det är att det blir mer personligt med 

rekommendationer. Vi drar därför slutsatsen att företag kan använda sig av bloggen strategiskt 

för att dels få ut sina produkter/tjänster samtidigt som bloggaren går i god för produkten och 

skapar därmed ”Word of mouth”. Vi drar därmed slutsatsen att företag kan möta sin specifika 

målgrupp från två håll. Genom att välja en blogg som når den specifika målgruppen och sedan 

få bloggaren att rekommendera deras produkter/tjänster kan företag använda bloggen som ett 

strategiskt verktyg för att nå konsumenten. I studien framkommer att läsarnas köpbeteende 

inte nämnvärt har förändrats sedan de började läsa bloggar. Vad som dock är anmärkningsvärt 

är att flertalet påpekar att kan blivit påverkade indirekt, via en vän eller omedvetet. Vi kan 
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därav anta att företag kan använda bloggen för att omedvetet påverka konsumentens 

köpbeteende. 

 

I den teoretiska referensramen framgår att bloggare i många fall mister läsarnas förtroende till 

följd av att det finns oseriösa aktörer, vilket är ett resultat av att bloggen är ett 

kostnadseffektivt marknadsföringsverktyg. Vi bekräftar det som står i litteraturen. Med stöd 

av vår empiriska undersökning dra vi slutsatsen att bloggar generellt inte är en trovärdig 

kommunikationskanal. Det framkommer att det i nuläget finns fler oseriösa aktörer än vad det 

finns seriösa. Det har även visat sig att läsare kräver att media har ett opartisk och objektiv 

förhållningssätt. Därmed mister bloggar en förutsättning för att kunna bli en trovärdig 

kommunikationskanal. Vad som dock är anmärkningsvärt är trots att vår empiriska 

undersökning visar att bloggar generellt sett inte är en trovärdig kommunikationskanal, anser 

samtliga intervjuobjekt att företag kan använda bloggen för att nå konsumenten. Det framgår 

även tydligt att bloggen kan bli en trovärdig kommunikationskanal under specifika 

förutsättningar. Eftersom bloggen skrivs av en person menar samtliga bloggare att 

personligheten är avgörande. Vad som dock framkom var att läsarna av bloggar inte delade 

den uppfattningen, de menar att bloggarens kunskapsnivå är det avgörande. Det framgår 

tydligt av den empiriska undersökning att samtliga intervjuobjekt är överens om att den 

främsta faktorn till att bloggen blir trovärdig som kommunikationskanal är varumärket. 

Bloggarens varumärke och syftet med bloggen måste stämma väl överens med det företag 

som använder bloggen i marknadsföringssyfte. Vi drar därmed slutsatsen att en förutsättning 

för att bloggen ska bli en trovärdig kommunikationskanal är en tydlig koppling mellan 

företagets och bloggarens varumärke. I den teoretiska referensramen framgår det att bloggar 

är den nya medieauktoriteten och att den är enormt trovärdig, många gånger har bloggen en 

högre trovärdighet än vad en tidning har. Med stöd av vår undersökning, vi hänvisar till 

modell 5.3.3 Trovärdighet, konstaterar vi att detta påstående kan förkastas. Bloggar har en 

inverkan på samhället det finns dock inga tecken som pekar på att bloggar är en ny 

medieauktoritet, i nuläget.  

 

Innan vi påbörjade vår empiriska undersökning var vi övertygade om att bloggen blir en 

trovärdig kommunikationskanal under förutsättning att bloggaren vunnit läsarnas förtroende 

och respekt. Vad som dock framkommit i den empiriska undersökningen är att det krävs långt 

fler förutsättningar. Bloggaren ska stämma väl överens med företagets varumärke, bloggarens 

personlighet har stor betydelse men även dennes kunskap inom det specifika ämnet. Vad som 
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också går att utläsa är att det tydligt ska framgå för läsaren vad som är reklam och vad som 

inte är det. I vår empiriska undersökning framgår att ett företag kan använda sig av sponsring 

på bloggar utan att mista läsarnas förtroende. Däremot framgår det tydligt att läsarnas 

förtroende för bloggaren kan skadas av sponsring. För att bibehålla en hög trovärdighet bör 

bloggarna tydligt visa vad som är sponsring från ett specifikt företag. Det är också av stor vikt 

att företaget och bloggarens varumärke överensstämmer. Slutsatsen vi därmed kan dra är att 

även om sponsring inte uppenbart påverkar det sponsrande företaget kan det påverkas på 

grund av att bloggen inte är trovärdig som kommunikationskanal. Vi konstaterar även att 

förtroende är en viktig förutsättning samt att bloggaren håller vad denne lovar. Efter att vi 

genomfört vår undersökning kan vi därmed dra slutsatsen att ett flertal faktorer påverkar om 

bloggen blir en trovärdig kommunikationskanal. Vi kan till följd därav fastlägga att företag 

bör vara selektiva i sitt val av blogg, det kan vara avgörande för företagets anseende. Detta 

eftersom vi utifrån vår empiriska undersökning kan dra slutsatsen att bloggaren och de företag 

som använder den specifika bloggen är tydligt sammankopplade i läsarens ögon.  

 

I media pågår just nu diskussioner om huruvida bloggare bedriver näringsverksamhet. Allt 

fler tjänar pengar på sin blogg och en del kan driva sin blogg som ett heltidsjobb. Det finns 

mängder av möjligheter med bloggar, men det finns också en fara med nya medier. Sociala 

medier blir en allt större del av vår vardag och vi vill med vår uppsats visa att företag kan dra 

stor nytta av dem, kanske är de även en nödvändighet för att nå konsumenten. Vad vi dock 

kan konstatera, med stöd av uppsatsen, är att företag bör vidta en försiktighetsåtgärd vid 

användandet av bloggar. Det finns flera vägar att ta och mängder av möjligheter men det är 

inte alltid rätt. Kort sagt, så kan man också göra, men det är inte rätt.  

6.1 Förslag till vidare forskning 
Vi har skrivit vår uppsats ur ett företagsperspektiv. Vid flera tillfällen i början av processen 

funderade vi över att skriva uppsatsen ur ett annat perspektiv. Vi anser därför att det hade 

varit intressant att genomföra en studie ur ett konsumentperspektiv. Vad som hade varit 

intressant för vidare forskning är att närmare undersöka vilken effekt bloggar och övriga 

sociala medier har på konsumenten. Ett förslag till syfte med undersökningen blir därmed att 

förklara under vilka förutsättningar bloggen har en inverkan på konsumentens köpbeteende. 

Den teoretiska kopplingen kan då göras till teorier kring konsumentbeteende. Vår studie 

koncentreras kring hur företag kan använda sig av externa bloggar som 

kommunikationskanal. Vi menar att det hade varit intressant att genomföra en studie som 
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beskriver hur företag kan använda sig av en företagsblogg. Antingen som ett internt 

kommunikationsmedel, eller som ett externt forum för att nå konsumenten.  

 

I vår tid blir det alltmer vanligt att företag använder sig av bloggar och andra sociala medier. 

Det finns flera områden som få har undersökt eller som är oexploaterade. Vår förhoppning är 

att detta avsnitt gällande vidare forskning kan vara en källa till idéer och en inspiration.  

6.2 Kritiskt granskande 
Vi har i vår studie grundat vår teoretiska referensram på välkänd litteratur. Vad som kan anses 

vara mindre bra med vår studie är att vi inte har lyckats finna fler högaktuella vetenskapliga 

artiklar.  

 

Vad det gäller vår empiriska undersökning har vi intervjuat sju stycken personer, varav tre 

stycken är bloggare och fyra stycken är läsare av bloggar. Vi genomförde först sex stycken 

intervjuer, där samtliga var kvinnor. För att få en mans perspektiv valde vi att genomföra 

ytterligare en intervju. Därefter ansåg vi att vi med största sannolikhet skulle få liknande svar 

av en åttonde respondent och därför tog vi beslutet att inte göra fler intervjuer. Vi kan inte 

vara säkra på att fler respondenter hade gett oss en annan bild, det hade dock skapat problem 

med för många respondenter i vår analys och slutsats. Vårt syfte har aldrig varit att skapa en 

generaliserbar uppsats utan det har varit att förklara fenomenet blogg.  

 

Vidare anser vi att det hade varit en fördel om vi hade kunnat genomföra personliga intervjuer 

med samtliga och därmed inte behövt göra telefonintervjuer. Eftersom vi mött en del av våra 

intervjuobjekt medan vi genomfört telefonintervjuer med andra, är vi medvetna om att det kan 

ha påverkat deras svar och uppträdande gentemot oss. När vi valde bloggare till vår 

undersökning var ett av våra kriterier att bloggaren skulle ha minst 5000 unika läsare i 

veckan. Vi hade dock ingen övre gräns. Våra intervjuobjekt hade från 7000 unika besökare i 

veckan upp till cirka 46 000. Det kan ha påverkat deras svar och deras syn på bloggar i 

allmänhet och sin egen blogg i synnerhet. En del av intervjuerna genomfördes endast av den 

ena författaren. Det kan ha påverkat resultatet eftersom intervjuobjektets svar kan tolkas på 

olika sätt, beroende på vem som var närvarande vid intervjun. Det optimala hade varit att båda 

var närvarande vid samtliga intervjuer, på grund av geografi och tidsaspekter har det dock inte 

varit möjligt. Våra respondenter som är läsare av bloggar är jämgamla och representerar 

därmed endast ett visst åldersspann. Det kan ha påverkat vårt resultat, då vi menar att en 
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betydligt yngre eller äldre respondent kan ha gett oss ett annat utfall, dock menar vi att vår 

respondentgrupp har varit optimal som underlag för att besvara vår problemformulering och 

uppfylla vårt syfte.  

 

Vi anser att vi svarat på vår problemformulering och uppnått vårt syfte. Vårt mål var att 

genomföra en studie inom ett högaktuellt ämne, med en stor trovärdighet och en hög validitet, 

vilket vi menar att vi gjort. 
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Bilaga 1    Intervjuguide läsare av bloggar 

 

Personuppgifter & grundläggande frågor 

 Namn 

 Ålder 

 Kön 

 Går det bra om vi spelar in intervjun? 

 Vill du vara anonym eller får vi lov att använda ditt namn i uppsatsen? 

 

Generellt om bloggar 

1. Har du själv en blogg? 

2. Om ja, under hur lång tid har du bloggat? 

3. Under hur lång tid har du läst bloggar? 

4. Är det några specifika bloggar du följer? Inom någon specifik kategori, exempel 

livsstil, mode, inredning. 

5. Hur många gånger i veckan läser du bloggar? 

 

Sponsring/reklam på bloggen 

1. Vad anser du om reklam på bloggar? 

2. Vad anser du om företag som sponsrar bloggare? 

3. Hur ofta tror du att läsaren blir upplyst om vad som är reklam och vad som inte är det? 

4. På vilket sätt tror du att företag kan dra nytta av bloggar för att nå konsumenten? 

5. Vilken typ av reklam tycker du är mest trovärdig? Exempel; banners, annonser eller 

rekommendationer från bloggaren. 

Köpbeteende 

1. Hur många gånger har du köpt någonting som bloggaren rekommenderat?  

2. På vilket sätt anser du att bloggar har påverkat din köpbeteende? 

3. På vilket sätt tror du att du kan ha blivit påverkad, medvetet eller omedvetet? 

Trovärdighet 

1. Under vilka förutsättningar anser du att bloggen är en trovärdig 

kommunikationskanal?  



 
 

2.  På vilket sätt anser du att bloggaren blir en opinionsledare/trendsättare som läsaren 

vill följa? 

3. Hur tror du att din tilltro till bloggen hade skadats om du fick reda på att bloggaren 

varit sponsrad av ett företag? 

4. Hur tror du att din tilltro till företaget som sponsrade bloggen skadats? 

5. Vad anser du har mest trovärdighet, en artikel i en dagstidning eller en blogg? 

6. Vad beror det på att en blogg är mer eller mindre trovärdig som 

kommunikationskanal? 

 

Kommunikationskanal 

1. Hur tror du att företag kan använda bloggen som en kommunikationskanal för att nå 

konsumenten?  

2. Hur anser du att företag kan dra nytta av bloggen som kommunikationskanal? 

3. När tror du att bloggen blir mindre trovärdig som kommunikationskanal, vad 

påverkar? 

4. Vad tror du om bloggen som kommunikationskanal inför framtiden? 



 
 

Bilaga 2    Intervjuguide bloggare 

 

Personuppgifter & grundläggande frågor 

 Namn 

 Ålder 

 Kön 

 Blogg 

 Går det bra om vi spelar in intervjun? 

 Vill du vara anonym eller får vi lov att använda ditt namn i uppsatsen? 

Generellt om bloggar 

1. Antal läsare i veckan? 

2. Under hur lång tid har du bloggat? 

3. Läser du andra bloggar, ungefär hur många följer du? 

4. Hur många gånger i veckan läser du andra bloggar? 

 

Sponsring/reklam på bloggen 

1. Vad anser du om reklam på din blogg? 

2. Styr du själv över annonsering och reklam på din blogg? 

3. Om ja, är det viktigt att välja företag som passar din image och ditt varumärke? 

4. Sponsring är en form av reklam, vad anser du om sponsring på din blogg? 

5. Vilken typ av reklam tycker du är mest trovärdig? Exempel; banners, annonser eller 

rekommendationer från bloggaren. 

6. Hur viktigt anser du det är att informera dina läsare om vad som är reklam och inte? 

7. Hur anser du att företag kan dra nytta av att annonsera på din blogg? 

 

Köpbeteende 

1. På vilket sätt tror du att det du skriver på din blogg kan påverka läsarens köpbeteende? 

2. Hur har du som bloggare ett ansvar gentemot dina läsare, vad det gäller 

rekommendationer till köp? 

 

 



 
 

Trovärdighet 

1. Anser du att bloggar är en trovärdig kommunikationskanal? Om ja, i så fall varför? 

2. Hur blir du som bloggare en trendsetter/opinionsledare som dina läsare vill följa? 

3. Vad anser du har mest trovärdighet, en artikel i en dagstidning eller en blogg? 

4. Vad beror det på att en blogg är mer eller mindre trovärdig som 

kommunikationskanal? 

 

Kommunikationskanal 

1. Hur tror du att företag kan använda bloggen som en kommunikationskanal för att nå 

konsumenten?  

2. Hur anser du att företag kan dra nytta av bloggen som kommunikationskanal? 

3. När tror du att bloggen blir mindre trovärdig som kommunikationskanal, vad 

påverkar? 

4. Vad tror du om bloggen som kommunikationskanal inför framtiden? 

 


