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Förord 

Den här uppsatsen är skriven av Sandra Wilbertsson och Tove Boija, två 

marknadsföringsstudenter vid Högskolan i Halmstad, under vårterminen 2011. Uppsatsarbetet 

har varit både krävande och givande. Krävande då vi har kombinerat skrivandet med praktik 

på Nya Zeeland. Praktiken har varit förlagd på heltid, vilket har bidragit till att det stundvis 

varit svårt att få tiden att räcka till. Givande då vi utvecklat vårt akademiska tänk och breddat 

vårt kunskapsspektrum inom bloggvärlden, som är en framgångsrik marknadsföringskanal.  

Det faktum att vi varit på Nya Zeeland under terminen har medfört att kontakten med vår 

handledare Timurs Umans blivit förlagd till Skype, några personliga möten har aldrig ägt 

rum. Trots detta har Timurs varit ett stort stöd genom hela processen, från starten i januari till 

inlämningen den 24e maj. Han har kommit med kloka tips och kritik på vår uppsats som vi 

tagit åt oss av. Våra respondenter Emilie, Pernilla, Linda, Ioana, Kajsa, Julia, Diana och Hans 

som har gjort det möjligt för oss att slutföra den här uppsatsen med flaggan i topp. Dessa 

personer förtjänar tusen tack.  

Det är med stor glädje som vi idag lämnar ifrån oss vår C-uppsats, men samtidigt med gnutta 

sorg då den utgjort ett naturligt inslag i vår vardag under vårterminen 2011.  

 

___________________    ___________________ 

Sandra Wilbertsson    Tove Boija 



 

 
 

Sammanfattning  
 
Titel: Bloggar påverkar mer än tror –en studie baserad på den svenska bloggvärlden 

 

Författare: Tove Boija och Sandra Wilbertsson 

 

Handledare: Timurs Umans  

 

Nivå: Kandidatuppsats 15 hp, Marknadsföring, VT 2011  

 

Frågeställning: Hur och genom vilka attribut påverkar modebloggarens inlägg 

bloggläsarens köpbeteende? 

 

Syfte: Vårt syfte är att undersöka vilka attribut i svenska modebloggar som påverkar 

köpbeteendet hos bloggläsande kvinnor i åldrarna 15 -25 år.  

 

Metod: Uppsatsen är baserad på en abduktiv ansats med en kvalitativ undersökning. Vi har 

genomfört intervjuer med åtta respondenter ansikte mot ansikte. Sex av dessa går under 

kategorin bloggläsare och de andra två inom kategorin experter på bloggar. Vi valde två typer 

av respondenter för att skapa en högre trovärdighet på resultatet.  

 

Teoretisk referensram: Uppsatsens teori baseras på tidigare forskning inom området 

påverkan samt bloggar och sociala medier. Den teoretiska referensramen påbörjas med ett 

kapitel om information i allmänhet för att sedan gå in på hur information presenteras på 

bloggar samt vilka läsarna av bloggar är och avslutas med en modell som kan ses som en 

sammanfattning av den insamlade teorin. 

 

Resultat och analys: I följande kapitel presenteras resultatet av de utförda intervjuerna samt 

en analys där teori samt empiri jämförs. Resultatet av intervjuerna samt analysen av dessa är 

blandad för att vi på ett intressantare sätt ska redovisa utfallet.  

 

Diskussion: I diskussionen presenteras svaret på frågeställningen som påbörjade hela 

uppsatsarbetet. Vi analyserar modellen och går på djupet in på de olika steg vi tidigare 

presenterat. Här belyses även anledningen till varför bloggar påverkar, det attribut som under 

undersökningen har visat sig påverka mest är foton och bilder.   
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1.Inledning 
________________________________________________________________________

I inledningen redogör vi för bakgrunden till problemet, samt en diskussion kring 

problemet. Vi presenterar även uppsatsens syfte och frågeställning. I följande kapitel 

redogör vi även för avgränsningar samt uppsatsens disposition.  

___________________________________________________________________________ 

1.1 Problembakgrund 
 

Internet har under senare år blivit en del av den moderna människans vardag och enligt 

Findahl (2010)  är 84 % av Sveriges befolkning internetanvändare. Av dessa använder 81 % 

Internet varje dag. I takt med att Internet har blivit allt större har även användningen av 

sociala medier ökat, så som Facebook, Twitter och bloggar (Trusov, Bucklin & Pauwels, 

2009). Bloggar är en form av socialt media och enligt Findahl (2010) läser 75 % av svenska 

tjejer i åldern 16-25 år bloggar dagligen. Hälften av Sveriges tolvåringar är redan engagerade i 

bloggvärlden (Findahl, 2010). Blogg är idag ett allmänt vedertaget begrepp som enligt Bhatt 

(2005) innebär följande: 

 

A weblog, or blog, is a frequently updated website consisting of dated entries arranged in 

reverse chronological order so the most recent post appears first. (Bhatt, 2005)  

 

Ordet blogg är en förkortning som härstammar från det engelska ordet ”weblog” (Bhatt 2005). 

En blogg är en hemsida på Internet där blogginnehavaren själv bestämmer hur ofta bloggen 

ska uppdateras och vad inläggen ska bestå av. Inläggen publiceras sedan i kronologisk 

ordning (Bhatt, 2005). Ofta är bloggar av personlig karaktär och gör det möjligt för bloggaren 

att uttrycka känslor och delge åsikter. Via Internet kan sedan dessa åsikter nå ut till i stort sett 

hela världen. Idag talas det om personliga bloggar som en kultur och allt fler ungdomar tar 

steget in i bloggvärlden.  

 

Sveriges tre största bloggar är blondinbella.se, kenzas.se och kissies.se. Dessa bloggar har i 

snitt 885.507 antal läsare per dygn (bloggportalen.se). Dessa tre bloggar kan kategoriseras 

som personliga modebloggar och drivs av tjejer i 20-årsåldern, samtliga från Stockholm. De 

skriver bland annat om sin vardag, sina resor, nya klädesplagg och om event de blir bjuda till. 

Dessa bloggerskor kommunicerar med sina läsare genom de blogginlägg som dagligen 

publiceras på bloggen. Enligt Goldsmith & Horowitz (2006) möjliggör en blogg 

tvåvägskommunikation mellan bloggaren och bloggläsaren, då läsaren kan ge kommentarer 

på blogginläggen som bloggaren sedan kan ta del av. Personliga blogginlägg består till stor 

del av egna åsikter och även rekommendationer, vilket gör blogginlägg till en stark form av 

elektronisk word-of-mouth.  

 

Enligt Gruen, Osmonbekov och Czaplewski (2005) benämns kommunikation som inte styrs 

av företag utan genom typiska användare, som word-of-mouth, förkortat WOM. I takt med att 
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användningen av sociala medier har ökat de senaste åren har det blivit allt mer aktuellt med 

elektronisk word-of-mouth, e-WOM. e-WOM kännetecknas av kommunikation som sprids 

via Internet och andra elektroniska medier (Gruen et al. 2005). Kommunikationen består ofta 

av rekommendationer (Karakaya & Garnim-Barnes, 2010). Den här typen av kommunikation 

är till synes opåverkad, men så är inte alltid fallet. Det blir allt vanligare att företag 

marknadsför sig med hjälp av e-WOM, då e-WOM har större genomslagskraft är traditionell 

reklam (Trusov, Bucklin & Pauwels, 2009). Cheong och Morrison (2008) menar att 

konsumentens åsikt om en produkt är mer trovärdig än den information som företaget står 

bakom. Bloggaren kommunicerar ur en konsuments synvinkel vilket gör att bloggläsaren 

finner blogginlägg mer trovärdiga. Således påverkas de även mer av blogginlägg än av 

traditionell reklam (Choeng & Morrison, 2008). 

1.2 Problemdiskussion 
 

Vi lever i ett informationssamhälle där information blir allt mer lättillgänglig (Grönli & 

Ghinea, 2010). Bloggfenomenets utbredning har bidragit till att människors 

informationssökande har förändrats. Trovärdigheten hos traditionella medier har minskat, 

varför unga människor idag söker efter alternativa informationskällor, där bloggar spelar en 

väsentlig roll (Wang, 2009). Rekommendationer utgör en pålitlig informationskälla som kan 

effektivisera individens köpbeslutsprocess (Rosen & Olshavsky, 1987). Rekommendationer är 

en del av WOM och kan vara både personliga och icke-personliga (Karakaya & Garnim-

Barnes, 2010). Med det menas att rekommendationer kan ges i verkliga livet till en specifik 

person, eller på internetforum där rekommendationerna ges till alla, då talas det om e-WOM. 

Även Fong och Burton (2006) menar att WOM har stor inverkan på individers köpbeslut. 

WOM har sedermera utvecklats till e-WOM genom den ökade internetanvändningen. Gruen 

et al (2005) menar att e-WOM, då även bloggar, anses vara en trovärdig och pålitlig 

informationskälla.  

 

Bloggläsare ingår i en form av referensgrupp. Det som kännetecknar en referensgrupp är att 

medlemmar har liknande intressen och värderingar (Kotler et al., 2008). I varje referensgrupp 

finns det en opinionsledare, i det här fallet bloggaren. Opinionsledaren informerar sin 

referensgrupp om vad som är populärt och på det här sättet sprids trender som 

referensgruppen anammar. Opinionsledaren påverkar både direkt och indirekt 

referensgruppens köpbeteende med de inlägg som publiceras på den personliga bloggen 

(Cheong & Morrison, 2008).  

 

En anledning till att bloggar påverkar sina läsare är att bloggläsarna ofta har liknande 

intressen som bloggaren själv. Enligt Corcoran, Marsden, Zorbach och Röthlingshöfer (2006) 

har många bloggar ett speciellt tema. Det finns mode-, inrednings- och föräldrarbloggar bland 

de stora svenska bloggarna. Bloggläsarna har till stor del liknande intressen som bloggaren 

själv, vilket gör att bloggen lockar till sig en homogen grupp (Palmer & Koenig-Lewis, 2009). 

I den svenska bloggvärlden är det modebloggar som dominerar (bloggportalen.se). En 

anledning till det här är att fördelarna med ett klädesplagg är enkla att förmedla i ett 
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blogginlägg med hjälp av text och bild (Kotler et al., 2008). Klädsel och mode är stora delar i 

unga tjejers liv och klädsel påverkar till viss del den sociala statusen. Enligt Aaker (1997) 

väljer människor ett särskilt märke för att spegla sin personlighet. Det faktiska, sociala samt 

det ideala jaget är olika typer av självkoncept, enligt Sirgy (1982). Det faktiska jaget är sådan 

som personen är, det sociala jaget är så som personen uppfattas av omgivningen och det 

ideala jaget är sådan som personen vill vara. Individen försöker uppnå sitt ideala jag genom 

att köpa produkter som kan förmedla den ideala personligheten till omgivningen (Sirgy, 

1982). 

 

Svenska bloggar är uppbyggda på olika sätt. Både rent praktiskt i form av design, typsnitt och 

bilder, men även innehållsmässigt. Vissa är renodlade modebloggar, medan andra bloggar 

blandar personliga inlägg med produktrecensioner och modeinlägg. Olika bloggar har olika 

attribut och dessa attribut påverkar läsarna i olika utsträckning. Det här är grunden till vår 

forskning. De flesta svenska bloggarna drivs av unga kvinnor. Enligt Findahl (2010) är det 

bara 6 % av hela svenska befolkningen som bloggar aktivt, men bland unga kvinnor i åldern 

12-25 år är siffran betydligt högre. Två tredjedelar av dessa är aktiva inom bloggvärlden, de 

både läser och skriver bloggar (Findahl, 2010). Det här är anledningen till att vi har valt att 

undersöka just unga svenska kvinnors bloggvanor.   

 

Det finns en hel del forskning om att olika webbsidor påverkar sina besökare. Bland annat 

menar Bickart och Schindler (2001) att information på diskussionsforum ses som mer relevant 

och trovärdig. Anledningen är att läsarna identifierar sig med avsändaren och har 

gemensamma intressen som avsändaren (Fong & Burton, 2006). Människan blir dessutom 

mer påverkad av internetbaserad användarinformation än av produktinformation från företag 

(Bickart& Schindler, 2001). Just informationssökande är en av de huvudsakliga anledningarna 

till att människor läser bloggar (Park, Ahn & Kim, 2010).  

Vi anser att det inte finns tillräckligt mycket forskning om hur bloggläsares köpbeteende 

påverkas av specifika attribut i bloggar, i ett svenskt kontext. Det här är anledningen till att vi 

har valt att på ett djupare plan undersöka om läsarna blir påverkade av olika attribut i de 

blogginlägg som dagligen publiceras på svenska och välkända modebloggar. 

1.3 Frågeställning 
 

Hur och genom vilka attribut påverkar modebloggarens inlägg bloggläsarens köpbeteende? 

1.4 Syfte 
 

Vårt syfte är att undersöka vilka attribut i svenska modebloggar som påverkar köpbeteendet 

hos bloggläsande kvinnor i åldrarna 15-25 år. 
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1.5 Avgränsning 

 

Vi har valt att avgränsa oss till den svenska bloggvärlden då den skiljer sig från omvärlden i 

den mån att det i Sverige är unga tjejer som driver de mest lästa bloggarna. Vi har även valt 

att avgränsa oss till modeindustrin, i form av att undersöka svenska modebloggars påverkan. 

Utan denna avgränsning skulle vårt valda ämne bli allt för brett och vår struktur och syfte 

skulle gå förlorat. 

1.6 Centrala begrepp 
 

Bloggar, e-WOM, påverkan, bloggare, information, opinionsledare, referensmakt, påverkan, 

typiska bloggläsare, attribut. 

1.7 Disposition 
 

I uppsatsens första kapitel presenterar vi bakgrunden till problemet som sedan utvecklas till 

en diskussion. I första kapitlet beskrivs även uppsatsens syfte och vår valda 

problemformulering. I det andra kapitlet redogör vi för vilka praktiska tillvägagångssätt vi har 

valt, samt vilka metodlogiska val vi har gjort. Kapitel tre är den teoretiska referensramen där 

vi presenterar insamlad teori som ligger till grund för vårt problem, samt en egenutvecklad 

modell för att visa sambandet mellan de olika begreppen. Efter den teoretiska referensramen 

följer den empiriska metoden där vi kritiskt granskar våra valda forskningsansatser och 

redogör för vilka positiva och negativa effekter det finns med dessa ansatser. Därefter följer 

kapitel fem där vi presenterar resultaten av de genomföra intervjuerna, sammanvävt med 

analysen där vi kopplar teori till empiri. I det sjätte och sista kapitlet presenterar vi de 

slutsatser vi kommit fram till i en diskussion, samt ger förslag till framtida forskning.  
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2.Metod 
________________________________________________________________________ 

I följande kapitel kommer läsaren att få en inblick i vilka olika tankesätt det finns kring 

forskning, vilka de olika forskningsfilosofier är, vilken vi har valt och varför. Vi kommer 

även förklara skillnaden mellan de olika metodansatser som finns, samt vilken vi har 

utsett till grund för uppsatsen. Därefter redogör vi om vårt val av teori och metod. 

________________________________________________________________________ 

2.1 Forskningsfilosofi 
 

Det är en forskares tankar och filosofier som påverkar utkomsten av forskningen (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009). Saunders et al (2009) presenterar en modell, som likt en lök består 

av att antal olika skal. I det yttersta skalet finns det ett antal olika filosofiska tankesätt. De 

mest omnämnda är ontologi, axiologi samt kunskapsteori, även kallad epistemologi. De här 

tre tankesätten involverar alla olika filosofier. Det är epistemologin, kunskapsteorin som är 

mest omnämnd. Detta synsätt innehåller tre filosofier i ett inre skal. De tre mest framstående 

inom kunskapsteorin är: positivism, realism samt interpretivism. Efter att vi förklarat var och 

en av dessa kommer vi redogöra för vilken av dessa filosofier vi har valt som grund för vår 

uppsats. 

 

Positivismen som filosofi har sin grund i ett naturvetenskapligt synsätt, baserad på mestadels 

kvantitativ data och ren fakta (Saunders et al., 2009). Grundtanken med positivismen bygger 

på att forskaren inte lägger några värderingar i den teori som samlas in, likaså i den hypotes 

som sedan utformas. På det här sättet hade utfallet av en undersökning av positivistiskt slag 

blivit likadant oberoende av forskare. Utfallet, eller hypotesen, av forskning har sedan en hög 

grad av generaliserbarhet och antar således en lagliknande form (Saunders et al. 2009). 

 

Realismen är snarlik positivismen då även denna filosofi antar ett naturvetenskapligt synsätt. 

Skillnaden är att de som anammar realismen menar att verkligheten ser olika ut, beroende på 

vad vi uppfattar med hjälp av våra sinnen. Individens medvetande ses som sanning och det 

finns sedan en verklighet som är självständig från det egna medvetandet.  

 

Den tredje filosofin inom kunskapsteorin är interpretivism. Den här filosofin förespråkar att 

kunskap är mer komplex och inte alls generaliserbar, som den är enligt de två andra 

filosofierna. Interpretivimens bas är att det är skillnad på individer och objekt, varför det 

krävs djupare förståelse för individerna (Saunders et al., 2009). 

 

Interpretivisimen är den filosofi som stämmer bäst in på vårt tillvägagångssätt. Analysen av 

den påverkan bloggare har på bloggläsare måste utföras med insikt i att alla är olika och att 

resultatet därför kanske inte blir generaliserbart till omvärlden. Påverkan är ett abstrakt 

begrepp, som vi finner omöjligt att mäta med statistik och siffror. Vi ansåg att en kvalitativ 

ansats var optimal för vår forskning. Vi har insett att våra respondenter är olika individer, 
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beroende på ursprung och värderingar. Deras svar går inte att generalisera till en korrekt 

hypotes därav den kvalitativa ansatsen. För att minska ”gapen” i undersökningen har vi valt 

demografiskt lika och homogena respondenter för att lättare kunna analysera de svar vi får på 

våra intervjufrågor. 

2.2 Metodansats 

Saunders et al., (2009) redogör för två olika metodansatser, den deduktiva samt den induktiva 

ansatsen. Det som kännetecknar en induktiv ansats är att författaren utgår från empiri för att 

sedan finna stöd inom teorin. Induktiv ansats används till fördel inom områden med lite 

tidigare forskning. Den induktiva ansatsen är starkt kopplad till en kvalitativforskningsmetod 

(Saunders et al., 2009). Deduktiv ansats innebär att forskaren utgår från insamlad teori för att 

sedan jämföra med insamlad empiri. En deduktiv ansats tillämpas bäst inom områden med 

mycket tidigare forskning. Den deduktiva ansatsen mynnar sedan ut till en helt ny hypotes. 

Saunders et al. (2009) menar vidare att det till fördel går att kombinera de båda ansatserna i 

sin forskning. Enligt Patel och Davidson (2003) heter den kombinerade ansatsen abduktion 

och går ut på att blanda empiri med teori i forsknings processen, det för att ställa korrekta 

frågor samt använda rätt teori. Jacobsen (2000) menar att det finns en tredje ansats, han kallar 

denna ansats för den analytiska ansatsen, som grundas i att forskaren är medveten om att det 

är svårt att ha ett förbehållslöst sinne.  

 

Vi valde en abduktiv ansats, då det finns tidigare forskning om bloggar och webbsidor samt 

hur information påverkar. I det specifika kontext vi har valt med inriktningen hur information 

på bloggar påverkar, finns det däremot inte mycket tidigare forskning. Därför använder vi oss 

med fördel av att blanda teori med empiri. Forskningen kommer således bli mer korrekt och 

vi kommer teoretiskt växa och finna stöd processen igenom. Vi har även inslag av den 

analytiska ansatsen, av den anledningen att vi båda är insatta i ämnet sedan tidigare, varför vi 

insåg att det är svårt för oss att ha ett öppet sinne utan förutfattade meningar.  

2.3 Val av teori 
 

Syftet med vår uppsats är att belysa och analysera hur information publicerat som blogginlägg 

på bloggar påverkar en viss del av bloggläsarna till ett visst beteende. Vi kommer i 

introduktionen av teorin belysa hur information kan trigga igång beteende. Vi kommer på ett 

djupare plan diskutera vad information är och hur beteende kan uppstå genom specifika 

attribut på bloggen. Senare kommer vi gå in på vad en blogg är, vad som särskiljer samt 

utmärker information i en bloggkontext. Vi kommer även här belysa de attribut publicerade i 

bloggar som påverkar bloggläsare. 

 

I en avslutande modell kommer vi sedan presentera ett samband mellan vilka attribut som 

påverkar bloggläsarna, vilken information som skapar beteende samt vilken del av 

informationen som enbart fångar intresse. Slutligen kommer vi belysa sambandet mellan 
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bloggattribut och dess påverkan på bloggläsarna. Vi kommer även belysa de viktigaste 

aspekterna av påverkan inom en svensk bloggkontext.     

2.4 Val av metod 
 

Det finns både kvalitativ och kvantitativ ansats (Saunders et al. 2009). Den kvalitativa 

ansatsen bygger på intervjuer, personlig kommunikation och mer analyserande av data. 

Forskaren intervjuar ett fåtal personer på djupet (Jacobsen, 2000).  En kvantitativ ansats 

grundas istället på frågeformulär och statistik. Forskaren genomför ett större antal ytliga 

frågeformulär utan specifik individanpassning. För vår forskning valde vi en kvalitativ ansats, 

då vi ville ha primärdata i form av intervjuer för att vartefter kunna styrka den teori vi hittat.  

Enligt Jacobsen (2000) är insamling av primärdata viktigt för specifika frågeformuleringar. 

Då vårt syfte är att mäta hur bloggläsare blir påverkade, anser vi att primärdata utgör en 

pålitligare undersökningsmetod. Primärdata ger forskaren möjlighet att analysera det 

framkomna resultatet på en djupare nivå samt kritiskt granska utfallet (Jacobsen, 2000). Det 

här bidrar till en djupare insikt och högre grad av validitet och reliabilitet, jämfört med vad 

sekundärdata hade gjort. Vidare kommer uppsatsen att vara strukturerad efter en abduktiv 

ansats, med inslag av den analytiska ansatsen, då vi är medvetna om svårigheterna med att 

inte ha förutfattade meningar inom ämnet vi redan är insatta i. Slutligen är undersökningen 

grundad på forskningsfilosofin interpretivism. 

2.5 Metodkritik 
 

En kvalitativ analys är inte lika generaliserbar som en kvantitativ. Med det menas att 

kvalitativa undersökningar inte är allmängiltiga utan baseras på hur de specifika 

respondenterna svarat. Generaliserbarheten blir således begränsad till en specifik kontext och 

går därför inte att applicera i ett annat. Jacobsen (2000) belyser även intervjuareffekten som 

en möjlig brist i den kvalitativa ansatsen. Intervjuareffekten innebär att intervjuarens fysiska 

närvaro påverkar respondentens svar eller agerande (Jacobsen, 2000). Med intervjuareffekten 

i beaktning har vi valt att utföra intervjuerna med öppna frågor med plats för diskussion, för 

att motverka effekten intervjuaren kan bidra med. På så sätt blir utfallet av den kvalitativa 

undersökningen säkrare.   

 

Trots den analytiska ansatsens tillämpning är vi medvetna om svårigheterna med att ha ett 

öppet sinne, samt granska och analysera utan förutfattade meningar. Vi har genomgående valt 

att kritiskt granska sekundärdata och genomgående kritisera de resultat som framkommer, allt 

för att motverka ett snedvridet resultat. 
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3. Teoretisk referensram 
__________________________________________________________________________ 
I den teoretiska referensramen presenterar vi den insamlade teorin som ligger till grund för 

uppsatsen. Teorin är uppdelad i olika sektioner; information, bloggar och påverkan. Detta för 

att ge läsaren en så tydlig struktur som möjligt. Avslutningsvis presenterar vi en egenutvecklad 

modell som förklarar sambandet mellan bloggattribut och påverkan.  

__________________________________________________________________________ 
3.1 Information 

 

Människans informationssökande varierar i stor grad efter vilket problem hon vill lösa 

(Savolainen, 2008). Chen och Hernon (1982) menar att informationssökande människor gärna 

vänder sig till tidigare använda källor där de fått bra information. Snabba och lättanvända 

informationskällor som kan bidra med värdefull information används med fördel (ibid.). 

Människan tenderar att kategorisera informationskällor efter olika kriterier där tillgänglighet 

och trovärdighet är viktiga sådana (Chen & Hernon, 1982). Ökad acceptans för teknologiska 

innovationer, så som Internet, samt ökat självförtroende hos internetanvändarna har bidragit till 

att människan söker efter allt mer information på just Internet (Savolainen, 2008). Savolainen 

(2008) menar att Internet är den typ av informationskälla som är mest flexibel, samt utgör ett 

komplement till tidigare informationskällor, så som expertutlåtanden från advokater, läkare och 

andra viktiga professioner.  

 

Internet möjliggör att allt mer information inom olika ämnesområden kan spridas lättare och 

idag söker sig människor i första hand till Internet för information (Wang, 2009). Människor 

som använder Internet i vardagen söker sig även automatiskt till Internet då de vill ha 

information kring ett visst ämne (Savolainen, 2008). En anledning till Internets framfart som 

informationskanal är att trovärdigheten hos traditionella medier, så som TV, tidningar och radio 

har minskat, människor söker nu efter nya källor (Wang, 2009).  

e-WOM är ett samlingsbegrepp för den information som sprids via Internet (Fong & Burton, 

2009). Sociala medier, så som forum och bloggar, är idag erkända informationskanaler (ibid.). 

Bloggar är ett socialt media där blogginnehavarna publicerar inlägg rika på information 

(Agarwal, Liu & Tang, 2008). Bloggbaserad information kan anta formen av 

rekommendationer, recensioner och även personliga inlägg om bloggarens vardag och 

preferenser (Karakaya & Garnim-Barnes, 2010).  

3.1.1 Internets påverkan på informationsflödet 
 

Internet utgör idag en viktig nyhets- och informationskälla och allt fler människor vänder sig till 

Internet när de ska söka efter information för att lösa ett specifikt problem (Gunter, Campbell, 

Tori& Gibson, 2009). Enligt Palmer och Koenig-Lewis (2009) har Internet gjort det möjligt för 

företag att nå ut till miljontals individer som de aldrig kunnat drömma om att nå. Anledningen 
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är att kommunikationskostnaderna har fallit i samband med utvecklingen av Internet. Miller, 

Fabian och Lin (2009) anser att Internet har medfört en möjlighet för företag att antingen skapa 

en egen kommunikationskanal eller sprida information via befintliga sådana. Samtidigt blir det 

svårare att rikta reklamen mot en specifik målgrupp och veta vem som tar del av budskapet 

(ibid.).   

Palmer och Koenig-Lewis (2009) anser att det inte finns några tvivel om att Internet och sociala 

medier är och kommer förbli viktiga element för marknadsföringsaktiviteter i framtiden. 

Majoriteten av de som använder sig av sociala medier lägger nämligen märke till annonser som 

publiceras på Internet, däremot är det bara 19 % som finner annonser intressanta. 36 % av de 

som besöker olika sociala medier klickar aldrig på annonser (ibid.).Det är den opåverkade delen 

av sociala medier, e-WOM, som väcker besökarens intresse (Fong & Burton, 2009). 

3.1.2Information leder till beteende 
 

Savolainen (2008) identifierar fem olika typer av informationskällor. Dessa är: personliga 

källor, tryckta källor, onlinekällor, organisatoriska källor samt övriga källor. Savolainen (2008) 

menar att olika källor påverkar mottagarna på olika vis. Beroende på vilken typ av information 

människan vill åt är olika informationskällor olika effektiva (ibid.). Palmer och Koenig-Lewis 

(2009) menar att onlinebaserade omdömen ofta ses som mer trovärdiga än tryckta omdömen. 

Då människan står inför ett köpbeslut ses information från onlinekällor som den viktigaste 

informationskällan (Savolainen, 2008). Människans köpbeteende påverkas i stor utsträckning av 

olika typer av information(ibid.). 

 

Människor agerar på ett visst sätt efter att de tagit del av information, till exempel påverkas 

människans märkesval till stor del av information från omgivningen (Aaker, 1997). Den sociala 

statusen spelar en viktig roll i framför allt unga människors liv (Sirgy, 1982). Sirgy (1982) 

menar att det för unga människor är viktigt att passa in och följa de senaste trenderna samt att 

visa upp sitt ideala jag. Sociala medier består av information och attraherar hundratusentals 

ungdomar (Findahl, 2010). Ungdomar söker information via sociala medier för att sedan 

anamma rådande trender (Huffaker & Calvert, 2006). Den information som sprids via Internet 

och sociala medier benämns som elektronisk word-of-mouth.  

3.2 Elektronisk word-of-mouth 
 

WOM är en förkortning av word-of-mouth och består av åsikter och rekommendationer av 

produkter (Katz & Lazarsfeld, 1955). Katz och Lazarsfeld (1955) menar att WOM harstor 

inverkan på konsumenters köpbeslut. I en studie av Katz och Lazarsfeld (1955) var WOM den 

kommunikationsform som hade mest inflytande på individer vid köp av hushållsprodukter.  

Idag talas det allt mer om elektronisk word-of-mouth, som är den mest framträdande 

kommunikationsformen på Internet enligt Truslov et al. (2009). Elektronisk word-of-mouth 

förkortas som e-WOM och består av recensioner, åsikter och produktrekommendationer (Fong 

& Burton, 2006). Fong och Burton (2006) definierar e-WOM som all positiv eller negativ 
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information av kunder om en produkt eller ett företag som finns tillgänglig på Internet. I diverse 

forum finns redan en stor mängd e-WOM lagrad, som konsumenter kan läsa innan de fattar ett 

avgörande köpbeslut (Fong och Burton, 2006). e-WOMs utbredning beror på utvecklingen och 

användningen av Internet som informationskanal (Fong & Burton, 2006). Nu för tiden påverkar 

e-WOM köpbeslut mer än vad traditionell WOM gör (Steffes & Burgee, 2009). e-WOM har 

även större genomslagskraft än traditionell reklam och påverkar således sina mottagare i större 

utsträckning (Truslov et al., 2009).   

Bloggar är en stark form av e-WOM, då en blogg till stor del består av rekommendationer och 

recensioner av produkter (Goldsmith & Horowitz, 2010). 

3.3 Blogger – ett socialt media 
 

The findings reveal that the desire for entertainment, information, and efficiency are the 

primary drivers for blogging behaviors. Specifically, information-seeking is the decisive 

motivation to urge digital engagement and e-shopping behaviors concurrently. (Park, Ahn & 

Kim, 2010). 

 

Enligt Constantinides och Fountain (2008) är den specifika egenskapen med ett socialt media 

interaktionen mellan internetkanalen och konsumenten. Många sociala medier attraherar en viss 

typ av människor med liknande demografi och en homogen personlighet, något som bidrar till 

ökad samhörighet (ibid.). Vuxna människor använder sociala medier till att utbyta information 

med individet de redan umgås med i det verkliga livet (Palmer och Koenig-Lewis, 2009). 

 

Findahl (2010) menar att Sverige är i topp i världen när det gäller internetanvändande och 85 % 

av svenskarna har tillgång till Internet i hemmet. Den grupp som är mest aktiv på sociala 

nätverk i Sverige är ungdomar i åldrarna 16–25 år (Findahl, 2010). Bloggar är ett socialt media 

som gjort det möjligt för alla med internetuppkoppling att göra sin röst hörd (Constantinides & 

Fountain, 2008). 

3.3.1 Bloggar 
 

Blogg är kort för det engelska ordet ”weblog” och består av blogginlägg som publiceras i 

kronologisk ordning, så det senaste inlägget syns först (Bhatt, 2005).En blogg uppdateras efter 

bloggarens preferenser, flera gånger dagligen, veckovis eller månadsvis och kan anta formen av 

en personlig dagbok (Herring, Scheidt, Bonus & Wright, 2004).  De första bloggarna 

härstammar från personliga hemsidor som var stora i början av Internets framfart under 90-talet 

(Ojala, 2005). Bloggar har gått från korta inlägg som nästintill enbart bestod av länkar, till att 

bli längre och mer personliga journaler på Internet (ibid.). Bloggars trovärdighet och auktoritet 

har ökat i takt med allmänhetens erkännande av bloggen som ett viktigt media (Ojala, 

2005).Bloggar har ofta ett särskilt tema, varför bloggare kan ses som experter inom det 

specifika området och bloggens trovärdighet ökar (Corcoran et al., 2006).Det är extrem 
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missnöjdhet eller extrem tillfredsställelse som påverkar om bloggaren skriver om produkten 

eller tjänsten i blogginlägg (ibid.). 

En blogg bygger på kommunikation mellan konsumenter, från en bloggare till flera bloggläsare 

(Dutta-Bergman, 2006). De fungerar således som tvåvägskommunikation då den möjliggör 

kommunikation att flöda fritt mellan både avsändare och mottagare (Goldsmith & Horowitz, 

2006). 

 

Enligt Lenhart och Fox (2006) finns det ingen stor möjlighet för bloggare att tjäna pengar på sin 

blogg. De amerikaner som tjänar pengar på att blogga är individer i 50-årsåldern och dessa 

dominerar bloggtopplistan i USA (ibid.). Enligt Rickman och Cosenza (2007) är de flesta 

bloggarna och bloggläsarna män. Enligt bloggportalen.se består den svenska bloggtopplistan av 

unga tjejer, vilket gör att den svenska bloggvärlden särskiljer sig. Nio av tio bloggar på 

topplistan skrivs av tjejer och av dessa är åtta av nio mellan 17-25 år (bloggportalen.se). 

Bloggar består till stor del av information som bloggläsarna tar del av (Karakaya & Garnim-

Barnes, 2010). 

3.3.2 Information på bloggar 
 

Bloggar är ett relativt nytt och kraftfullt kommunikationsverktyg för att kommunicera med 

omvärlden (Porter, Sweetser & Chung, 2009). Enligt Johnson och Kaye (2004) spelar bloggar 

och bloggnätverk en viktig roll när det handlar om att skapa trender, samt sprida nyheter och 

personliga åsikter. Blogginlägg publiceras och sprids genom bloggosfären och möjliggör 

således ett åsiktsutbyte mellan bloggaren och bloggläsaren, då dessa kommunicerar med 

varandra genom blogginlägg och kommentarer (Marlow, 2004 & Lee et al., 2006). Park et al. 

(2010) anser att bloggen särskiljer sig från traditionella medier ur tre aspekter: Det finns bloggar 

som uppfyller olika syften och fokuserar på specifika ämnen som de sedan skriver om. Andra 

bloggar är av en personlig karaktär och nischade till att bara handla om bloggarens vardag. Den 

tredje aspekten är att bloggar belyser specifika ämnen med argument, samt länkar till 

upphovskällan (ibid.). Enligt Banning och Trammell (2006) sätter bloggläsare stor tillit till den 

information som publiceras på bloggar. Denna känsla av trovärdighet gör att bloggare kan skapa 

sig en grupp åhörare och dessutom åstadkomma en social förändring (Johnson & Kaye, 2004). 

 

Bloggar är ett socialt media och enligt Park et al. (2010)  kan sociala medier påverka 

mottagarna. Bloggaren får inflytande över läsarens åsikter och kan påverka både märkeslojalitet 

och köpbeslut (ibid.). Mooney och Rollins (2008) anser att bloggare tenderar att skapa ökad 

konsumtion genom att de delar med sig av information och åsikter om produkter. Sociala 

medier har sådant inflytande att Palmer och Koenig-Lewis (2009) menar att trogna bloggläsare 

och användare av sociala medier nu kan bli förvirrade och frustrerade om de inte kan urskilja 

genuina åsikter från traditionell reklam. Bloggar påverkar läsarna och det är logiskt att PR-

ansvariga vill nå ut till målgruppen via bloggar (Porter et al., 2009). Enligt Palmer och Koenig-

Lewis (2009) är det däremot svårt att mäta hur effektiv marknadsföring via de nya medierna är. 
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3.3.3 Marknadsföring på bloggar 
 

Sociala medier attraherar en specifik grupp av individer och då unga människor lägger mindre 

tid på att läsa tidningar och se på nyheter är sociala medier ett ypperligt sätt att nå ut till dem 

(Palmer & Koenig-Lewis, 2009). Bloggar erbjuder ett företags PR-ansvariga en möjlighet att 

kommunicera ut företagets budskap i en ny kanal med stort inflytande (Kent, 2008). Enligt 

Trammel och Keshelashivil (2005) har vissa företag valt att agera mer strategiskt och aktivt mot 

bloggar. Dessa företag ”pitchar” produkter som de vill att bloggaren ska visa upp i bloggen. 

Palmer och Koenig-Lewis (2009) förklarar det här med att säljaren som ska sprida budskapet 

själv inte passar i det specifika sammanhang som företaget vill göra reklam i, varför en bloggare 

kan vara en bra märkesambassadör.  

 

Marken (2005) menar att bloggar har unika kommunikationspotential för företag med möjlighet 

att verka både effektivt och effektfullt. Bloggens specifika utformning gör att den erbjuder både 

envägs- och tvåvägskommunikation samt mass- och individkontakt (ibid.). Enligt Marken 

(2005) använder sig PR-strateger oftast av relationsmarknadsföringsstrategier vid PR-

kampanjer. En bloggs unika utformning och den tvåvägskommunikation som pågår gör att 

bloggen blir en ideal kanal för PR-kampanjer (ibid.). 

3.3.4Bloggar vs. traditionella medier 
 

Enligt Palmer och Koenig-Lewis (2009) är Internet och sociala medier den nya 

marknadsföringskanalen. Många sociala medier är riktade till en viss typ av människor med 

liknande intressen och referensområden, vilket gör att människor lättare kan sålla bort 

information de inte är intresserade av, genom att vända sig till ett specifikt media 

(Constantinides & Fountain, 2008). Det är bevisat att sociala medier överlag är en stor del av 

unga människors liv (ibid.). Herring et al. (2004) menar att bloggar särskiljer sig från annan 

datorbaserad kommunikation på flera sätt: 

   

 De är lättare att använda 

 De har en arkivorienterad struktur 

 De ger den senaste informationen först 

 De länkar till andra bloggar 

 Det är lätt att svara på tidigare blogginlägg (Herring et al, 2004). 

På bloggen publiceras även bloggarens personliga åsikter, vilket gör att bloggen inte är styrd på 

de sätt som andra medier är styrda, vilket ökar bloggens trovärdighet jämfört med traditionella 

medier (Miura & Yamashita, 2007). Bloggaren kan själv styra över innehåll och kommentarer 

som utgör feedback (Herring et al., 2004). Bloggaren kan även styra över hur långa inläggen ska 

vara, vad de ska bestå av och hur bloggen ska vara designad (Nelson, 2006). Kelleher och 

Miller (2006) menar att bloggar erbjuder företag en unik kanal där de direkt kan kommunicera 

med konsumenter på ett personligt sätt, men nå en massmarknad. 
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En bloggläsare ska kunna relatera till de upplevelser som publiceras i bloggen och på så vis 

njuta av läsningen i en informationsrik blogg (Park et al., 2010). Bloggläsaren kan förlora 

medvetandet om att tiden går och när detta inträffar är bloggläsaren inne i ett speciellt typ av 

”flow” som kan innebära ett extremt högt- och känslomässigt engagemang, bloggläsaren 

påverkas av bloggaren (ibid.).  

3.3.5 Bloggläsare 
 

Bloggar har blivit en stor del av unga svenska kvinnors internetkultur (Findahl, 2010). Redan i 

12-årsåldern har hälften av alla internetanvändande flickor blivit involverade i bloggvärlden. 

Findahl (2010) menar att 93 % av flickorna i åldern 12-15 år läser andras bloggar och i åldrarna 

16-25 år läser 78 % bloggar. Sammantaget läser tre av fyra unga tjejer bloggar (ibid.). De mest 

aktiva bloggläsarna är enligt Findahl (2010) kvinnor som återfinns i åldersgruppen 16-25 år. 

Unga människors liv har onekligen integrerats med sociala medier och de många unga 

människor lever idag en del av sina liv genom bloggar och andra sociala medier. 

 

Olika bloggläsare har olika intresse av bloggar. Enligt Liu och Lee (2010) är kvinnliga 

bloggläsare intresserade av innehållet på bloggen medan manliga bloggläsare är mer 

intresserade av systemkvalitet och socialt utbyte. Kvinnliga bloggläsare lägger även mer 

känslomässigt intresse i vad de läser än vad manliga bloggläsare gör (ibid.).  

3.3.6 Bloggattribut 
 

Bloggar är uppbyggda kring olika attribut, både ytliga och mer tekniska sådana. Till de ytliga 

attributen hör design, färgsättning och typsnitt (Huffaker & Calvert, 2006). De tekniska 

attributen för en blogg involverar att de är lätta att använda, det krävs inte mycket teknisk 

kunnighet samt att läsarna kan ge kommentarer till blogginlägget. Ytterligare tekniska attribut 

är att information kan kategoriseras så den blir mer lättillgänglig, samt att bloggar skapar 

bloggsamhällen genom länkar till varandra (ibid.). För att läsa bloggar behövs heller inga 

inloggningsuppgifter, samt att läsaren är helt anonym (Huffaker & Calvert, 2006). En 

professionell bloggare lägger resurser på bloggens design, för att skapa ett seriöst intryck och 

attributen kan avgöra hur bloggen uppfattas av läsarna och således till viss mån hur den 

påverkar (ibid.).  

 

3.3.7 Modevärlden i bloggar 

 

Salomon (2006) beskriver mode som den process där en ny stil presenteras, tolkas och sedan 

anammas av en grupp konsumenter. Enligt Barnard (2002) vill individen uttrycka sin 

personlighet genom att vara en del av en stor referensgrupp, men särskilja sig från samhället i 

stort. Mode är ett svar på hur en individ kan uttrycka sig själv och sin personlighet och samtidigt 

vara en del av en enhet (ibid.). Att vara trendsäker och att ha rätt stil är det samma som att vara 

accepterad av ”sin” referensgrupp och genom dessa individer få stöd i form av acceptans och 

beröm (Salomon, 2006). Muggleton (2002) menar att trots att det finns dilemman och 

svårigheter i att definiera vad stil egentligen innebär, kan det beskrivas som en metod att 
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uttrycka sig genom kläder och accessoarer inom en viss grupp. Enligt Rickman och Cosenza 

(2007) är dynamiska kanaler en väg att nå ut till en stor mängd på lite tid med ett budskap, samt 

behålla och underhålla kunder. Internet har enligt Rickman och Cosenza (2007) blivit en av de 

främsta dynamiska kanalerna. 

 

Rickman och Cosenza (2007) anser att en modekund är en kund av en image och därför köper 

imageprodukter. Enligt Rickman och Cosenza (2007) har modevärlden blivit påverkad av det 

snabba mediet Internet. Den som snabbast presenterar de senaste trenderna först skapar mest 

försäljning och överlever längst (ibid.). Rickman och Cosenza (2007) menar att modebloggen 

går in under kategorin skvaller. Denna kategori läses till 77 % av kvinnor. Enligt Brandon 

(2005) är de konsumenter under 25 år som är mest intresserade av mode och därför även de som 

sätter mest trender. Samma demografi är aktiva bloggare och bloggläsare (Rickman & Cosenza, 

2007). En modeblogg innehåller tankar, åsikter, erfarenheter och till stor del visuellt innehåll 

(Rickman & Cosenza, 2007).  Bloggar har blivit en del av den nya ”street-mode” kulturen, 

trender föds på internet genom bloggar och trendsidor (ibid.). 

 

Kumar och Venkatesan (2005) har definierat två typer av modebloggare den ena är ”omröraren” 

och den andra är ”sammanfattaren”. Omröraren har liknande egenskaper som en trendsättare, 

medan sammanfattaren summerar de rådande trenderna. Bloggar är nyskapande och unga i sin 

natur och det finns indikationer som tyder på att bloggar generellt och modebloggar i synnerhet 

kan påverka trender (Rickman & Cosenza, 2007).  

3.4 Påverkan 
 

Hur människor påverkas av varandra beror på hur de är som personer (Aaker, 1997). Likadant 

är det med hur människor påverkas av Internet. De mer vana internetanvändarna påverkas mer 

av internetbaserad information än de som inte använder Internet lika frekvent(Park et al., 2003). 

En person som har lättare för att söka efter information via Internet kommer därför bli mer 

påverkad av resultatet (ibid.). Internet påverkar sina användare i den mån att noggrant eftersökt 

information på Internet ofta ses som mer trovärdig än traditionell information, så som tidningar, 

reklam och TV (Bickart& Schindler, 2001). Unga kvinnor påverkas i stor utsträckning av 

varandra, särskilt då det rör sig om val av trender och kläder (Sirgy, 1982). Bloggläsare har ofta 

liknande intressen som bloggaren, varför bloggare ses som trovärdig och pålitliga (Palmer & 

Koenig-Lewis, 2009).  

3.4.1 Bloggare som opinionsledare 
 

Enligt Cova (1997) fann människor tidigare de referensgrupper man tillhörde på nära håll, som 

grannar, kyrksällskap eller arbetsgrupp. Nu finner de istället referensgrupper via sociala medier 

och dessa referensgrupper blir alltmer nischade. Cova (1997) menar även att människor letar 

efter information på sociala medier mer för att passa in i sociala sammanhang, än för egen 

vinnings skull.  
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Kotler et al., (2008) menar att människor blir påverkade av olika referensgrupper i samhället. 

Inom dessa referensgrupper finns opinionsledare, som med särskilda personlighetsdrag påverkar 

referensgruppen beteende. Opinionsledaren är den personen som är bäst lämpad att påverka 

referensgruppens åsikter menar Rogers (2003).Rogers (2003) menar vidare att 

opinionsledarskap är graden av möjlighet att styra andra individers beteende i önskad riktning. 

Opinionsledare har ofta högre utbildning och är mer innovativa, samtidigt som de har en högre 

inkomst än referensgruppen (Lyons & Henderson, 2005). Enligt bloggportalen.se har flera 

inflytelserika svenska bloggare, så kallade opinionsledare, avslutat sina studier till förmån för 

att fokusera på bloggandet. Opinionsledare är även väl insatta i ett speciellt ämnesområde och 

uppmärksammar pålitliga medier så som tidningar och artiklar i större utsträckning än icke-

opinionsledare (Corey, 1971) Rogers (2003) menar att opinionsledare påverkar mer än vad 

massmedia gör. Anledningen är att opinionsledaren och referensgruppen har en personlig 

kontakt, som gör opinionsledaren mer pålitlig än massmedia i referensgruppens ögon (Rogers, 

2003).  

 

Nu för tiden blir det allt vanligare med opinionsledarskap på Internet, något som enligt Gao 

(2008) är en paradox. En del av opinionsledarskap går att manipulera och är högst applicerbart i 

ett virtuellt samhälle, medan den andra delen är starkt kopplad till expertis och kunskap, vilket 

är mer beroende av den fysiska världen (ibid.). Det blir således svårt att tala om 

opinionsledarskap och Internet i ett sammanhang.  

Agarwal et al., (2008) menar att bloggare påverkar sina bloggläsare och att det finns 

opinionsledare även i bloggosfären. En aktiv bloggare som postar flera inlägg per dag inte 

behöver vara en inflytelserik bloggare, det är inte kvantiteten som avgör inflytandet (ibid.).   

Ett blogginlägg med många kommentarer kan enligt Agarwalet al., (2008) vara ett tecken på att 

bloggaren är inflytelserik. Samtidigt menar Agarwal et al., (2008) att många kommentarer även 

kan vara ett tecken på att bloggläsarna blir berörda och känner sig manade att kommentera 

inlägget. Dessa bloggare blir på så vis inflytelserika (ibid.).  

3.4.2 Den kvinnliga bloggläsaren 
 

Information på sociala medier påverkar mottagarna på olika vis (Findahl, 2010). I Sverige är 

det tjejer mellan 16-25 år som är de flitigaste användarna av sociala medier (ibid.). Tjejer är 

generellt mer lättpåverkade än killar och det är viktigt för tjejer att passa in, rent socialt 

(Sirgy, 1982). 

 

Människan tenderar att välja märke efter hur de vill uppfattas (Sirgy, 1982). Sirgy (1982) talar 

om olika självkoncept, däribland det ideala jaget, alltså så som människan vill uppfattas av sin 

omgivning, där märkesval spelar en stor roll. Då det rör sig om ytliga produkter, så som 

kläder, är varumärket en avgörande faktor bland unga kvinnor (Melin, 1999).  
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3.4.3 Påverkande attribut 
 

Enligt Kotler et al., (2008) söker människan efter olika information beroende på vad de vill 

köpa. Om det rör sig om ett högriskköp söker människan efter mer information, samtidigt som 

en synlig produkt, till exempel en bil, kan signalera en viss social status. Det är likadant inom 

modevärlden menar Kotler et al., (2008). Först och främst köps ett klädesplagg för att 

människan behöver kläder på kroppen, men i ett senare skede spelar även märket in och blir 

en viktig avgörande faktor. Människan blir påverkad av personer som de ser upp till och vill 

vara som, dessa personer kallas opinionsbildare (ibid). Även Doyle och Stern (2006) menar 

att märket är ett avgörande attribut inför ett köpbeslut. Många produkter är snarlika, varpå 

märket särskiljer produkten från konkurrenterna. Det är likadant i bloggvärlden, om många 

modebloggar skriver om liknande trender, är det den bloggen som gör det på bäst sätt som 

påverkar mest (Huffaker & Clavert, 2006). Herring et al., (2004) menar att en blogg kan 

uppdateras mer eller mindre frekvent. Besöksantalet påverkas till viss del av hur ofta bloggen 

blir uppdaterad (ibid.). Corcoran et al., (2006) lyfter även fram specifika teman som ett 

attribut. Det här innebär att bloggar kan ha olika inriktningar, bland annat modebloggar, 

mammabloggar och musikbloggar. 

3.5 Modell 

 

I kommande kapitel kommer en modell som ligger till grund för den empiriska 

undersökningen presenteras. Modellen är en vidareutveckling av kommunikationsmodellen 

(Kotler et al., 2006). Den består av nio faktorer samt den värld som utgör omgivningen till det 

specifika kontext som påverkar kommunikationsflödet och dess utfall. Modellen beskriver hur 

kommunikation i bloggvärlden kan påverka bloggläsare och hur bloggläsare genom feedback 

kan påverka varandra. Kommunikation i form av blogginlägg och hur attribut i bloggen kan 

påverka köpbeslut. Modellen är en förenkling av teorin och ger en förenklad överblick samt 

förståelse för den teori som ligger till grund för empirin.   

  

Bloggar har ökat både i trovärdighetssynpunkt och även blivit erkänt som ett viktigt media 

(Ojala, 2005). Bloggen är även uppbyggd på det sättet att bloggaren sprider kommunikation till 

bloggläsare (Dutta-Bergman, 2006) som i sin tur kan reagera på inlägget, skapa sig en åsikt och 

genom en kommentar påverka andra läsare (Goldsmith & Horowitz, 2006). Bloggar har en 

viktig roll då det handlar om att skapa trender samt sprida nyheter och personliga åsikter 

(Johnson & Kaye, 2004). En bloggare är en typ av opinionsbildare som påverkar sin 

referensgrupp (Kotler et al., 2008). Förhållandet mellan de olika parterna påverkas av tre olika 

faktorer som sedan själva kan styckas ner i mindre delar. Attribut, inlägg och personliga 

attribut. Sedan följer en feedbackprocess som består av köpbeslut samt kommentarer. Annonser, 

design, spam och kommentarer utgör påverkan i hela kommunikationsprocessen samt att 

modevärlden på Internet är de ramar modellens kommunikationsprocess utspelar sig inom.  
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Modevärlden på Internet 
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Modell 1: Modebloggares påverkan genom kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns ytliga och tekniska attribut som på olika sätt påverkar läsaren av bloggen (Huffaker & 

Calvert, 2006). Attributen bidrar till hur inläggen och den information som presenteras på 

bloggen kommer uppfattas. Enligt Huffaker och Clavert (2006) består de ytliga attributen av 

design, färgsättning och typsnitt och de tekniska attributen involverar hur lätt bloggen är att 

använda och hur mycket teknisk kunnighet som behövs för att navigera sig samt kommentera 

inläggen. Hur de ytliga och tekniska attributen uppfattas avgör de personliga attributen. Dessa 

består av demografi och referensgrupp hos bloggläsaren. Bloggar är ofta riktade till bloggläsare 

med liknande demografi (Constantinides & Fountain, 2008). Människor blir påverkade av olika 

referensgrupper i samhället och inom referensgruppen finns opinionsbildare som påverkar 

beteende (Kotler et al., 2008).  Hur inlägg samt attribut kommer uppfattas beror på vem 

bloggläsaren är. Vem bloggläsaren är påverkas av bloggläsarens personliga attribut, 

uppfattningar och åsikter. 

De attribut som publiceras på bloggen tillsammans med hur inlägg presenteras kommer avgöra 

om bloggläsaren kommer kommentera, samt komma till ett köpbeslut, feedback. Det här beror 

på hur bloggläsaren tolkar blogginlägget, genom sina personliga attribut. Som brus eller 

ytterligare påverkan spelar annonser, design, spam och andras kommentarer in. En 

bloggkommentar utgör feedback som bloggaren kan läsa (Herring et al., 2004). 

3.5.1 Modellkritik 
 

Modellen är en grov förenkling av den teori som ligger till grund för empirin. Den ger heller 

ingen djupare förståelse för hur de olika faktorerna är sammanlänkade. Det finns även 
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ytterligare faktorer som spelar in men som vi inte har belyst i modellen. Modellen belyser att 

det finns ett flöde genom hela processen, men vi bör även belysa att faktorerna möjligtvis inte 

sker i den ordning som tas upp i modellen. Kommunikationsmodellen är en välbeprövad 

modell och det är redan bevisat att kommunikation påverkar och influerar. 

Kommunikationsmodellen är applicerbar generellt i samhället och modebloggares påverkan 

genom kommunikation är applicerbar specifikt. 
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4. Empirisk metod 
________________________________________________________________________ 
I den empiriska metoden kommer läsaren få en inblick i hur empirin har utformats, vilka steg 

samt urval som har avvägts och valts för att ge ett så djupgående och korrekt utfall som 

möjligt. Den empiriska metoden kommer innehålla de metoder som har använts för att samla 

in information samt en förklaring till varför det urval som är till grund för empirin passar 

uppsatsen bäst. I den empiriska metoden kommer även begreppen reliabilitet, validitet samt 

generaliserbarhet behandlas 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Undersökningsmetod 
 

Jacobsen (2000) menar att all forskning har en sak gemensamt och det är att få fram ny 

kunskap inom ett visst område. Det finns två huvudtyper av avsikter när det gäller forskning. 

Det ena är att beskriva ett fenomen. Genom att använda en beskrivande avsikt fås bättre insikt 

i hur ett visst fenomen ser ut. Det andra är att förklara, genom att använda en förklarande 

avsikt. I den förklarande avsikten är målet att kunna förklara varför ett visst symptom har 

uppstått till följd av ett specifikt fenomen (ibid.). Jacobsen (2000) behandlar även en 

förutsägande avsikt vilken är nära besläktad med den förklarande men vill med äldre och 

nutida forskning förklara vad som kommer inträffa i framtiden. Målet med vår forskning är att 

belysa hur bloggare påverkar sina bloggläsare i en modekontext. Vidare stämmer 

forskningens avsikt bäst överens med den beskrivande avsikten, då enbart en undersökning i 

ett visst tvärsnitt utförs. Enligt Jacobsen (2000) innebär en tvärsnittsstudie att man bara 

observerar ett fenomen vid en given tidpunkt. 

Enligt Jacobsen (2000) följs ett intensivt upplägg med färre respondenter och ett bredare 

spektrum av variabler, oftast och till fördel av en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats är 

avsedd att användas när ett samband mellan individ och specifikt kontext söks (ibid.). 

Jacobsen (2000) menar att den kvalitativa och kvantitativa ansatsen inte ska ses som två 

motsatser utan snarare ytterpunkter på en skala. Till den här uppsatsen ligger en kvalitativ 

ansats till grund då de respondenter vi har valt är kunniga inom sitt område och en djupare 

intervju ger en djupare förståelse inom fenomenet påverkan som kan ses svårt att definiera. 

Då vi valt att trots det utforma ett antal fasta frågor till våra intervjuer anser Jacobsen (2000) 

att ansatsen är mer blandad än kvalitativ. En rent kvalitativ ansats behandlar intervjuerna som 

öppna samtal möjligtvis knutna till ett visst tema. Vi inser risken att den kvalitativa ansatsen 

kan bidra till ett mindre generaliserbart resultat, men för forskningens fördel är en djupgående 

analys att föredra i det här fallet då den enligt Jacobsen (2000) bidrar till en högre intern 

giltighet. 
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4.2 Datainsamlingsmetod 

Enligt Jacobsen (2000) påverkar datainsamlingsmetoden undersökningens validitet och den 

undersökningsmetod som väljs påverkar undersökningens resultat. Det finns även en risk att 

själva undersökningen påverkar resultatet, en så kallad undersökningseffekt (Jacobsen, 2000). 

Kvalitativa metoder är baserade på att ord och meningar samlas in, detta kan göras både 

genom primärdata, som exempelvis kan bestå av individuella intervjuer, gruppintervjuer eller 

observation, samt sekundärdata i form av dokumentundersökning (Jacobsen, 2000). Den 

kvalitativa ansats vi har valt passar bäst med en skräddarsydd teknik i form av primärdata och 

djupgående intervjuer. 

4.2.1 Primärdata 

 
Jacobsen (2000) belyser tre former av primärdata, det är individuellintervju, gruppintervju 

och observation. Primärdata är data som samlas in för första gången och undersökaren vänder 

sig direkt till den primära informationskällan (Jacobsen, 2000).  

Enligt Jacobsen (2000) passar enskilda intervjuer bäst när få enheter undersöks samt då 

intervjuaren är intresserad av vad den enskilda individen har att säga. Vi har utfört åtta 

intervjuer. Sex av dessa intervjuer genom personliga möten och två via Skype. Anledningen 

till att vi använt Skype är att vår fysiska lokalisering inte gjorde ett möte möjligt och vi trots 

det ville ha de respondenter som kunde ge oss bäst information. Jacobsen (2000) menar att 

intervjuer där respondenten och intervjuaren möts är de mest tillförlitliga intervjuerna. Det är 

också större möjlighet att få uttömmande svar då ett riktigt möte äger rum (Jacobsen, 2000). 

Vi valde att utforma ett antal frågor i intervjuguiden som respondenten sedan svarar fritt 

inom. Det stöd vi som intervjuare har gett respondenterna är i form av motfrågor, det för att i 

vissa fall styra respondenten tillbaka till ursprungsfrågan eller för att ge ett mer uttömmande 

svar. Jacobsen (2000) menar att ytterst få intervjuer kan vara helt öppna. 

Vi är medvetna om att intervjuaren kan påverka respondenten och ge ett mindre tillförlitligt 

utfall. Påverkan vi här belyser formulerar Jacobsen (2000) som intervjuareffekten. 

Intervjuareffekten betyder att intervjuarens fysiska närvaro påverkar respondentens svar. Vi 

har därför genomgående låtit respondenten prata till punkt samt motverkat ledande frågor 

under intervjuernas gång.  

4.2.2 Sekundärdata 

 
I en kvalitativ analys består sekundärdata utav dokumentgranskning. Enligt Jacobsen (2000) 

är det stor risk att ett felaktigt resultat grundas på sekundärdata då avsikten med denna varit 

en annan. Att inte kunna ta del av insamlingsprocessen och hur den har gått till medför att 

validiteten sänks ytterligare (Jacobsen, 2000). Vi har valt att inte använda sekundärdata i 

empirin med avsikt att höja forskningens giltighet. 



 

21 
 

4.3 Urval  

Vid val av respondenter gick vi inom avgränsningens område, men försökte att hitta ett så 

brett spektrum av respondenter inom detta som möjligt. Våra respondenter är mellan åldrarna 

16-25 år och uppfyller avgränsningens krav på den typiska bloggläsaren (Findahl, 2010). Vi 

har även utgått från Sverige och modevärlden och använt dessa som parametrar för vårt urval 

av respondenter. Alla svarande går in under titeln bloggläsare samt är intresserade av mode. 

Respondenterna kommer från spridda ställen i Sverige vilket skänker undersökningen större 

tillförlitlighet. Vi kontaktade alla respondenter personligen via telefon samt Skype, allt för att 

i ett tidigt skede skapa ett personligt band mellan oss och respondenterna. Enligt Jacobsen 

(2000) är det viktigt att urvalet passar med problemformuleringen samt är utvalda för sin 

expertis inom området.   

4.3.1 Respondenter 

Vi har valt att intervjua åtta personer. Antalet får inte bli för stort då det är en kvalitativ 

undersökning och ett större antal respondenter skulle bli näst intill omöjligt att analysera. 

Trots det vill vi basera undersökningen på en så bred grupp respondenter som möjligt för att 

styrka utfallet. Enligt Jacobsen (2000) finns det olika typer av urvalsmetodik och vi har valt 

att använda oss av ett informationsurval. Enligt Jacobsen (2000) baseras detta urval på att 

uppgiftslämnarna är de som kan ge undersökningen bäst information då de är väl insatta i 

ämnet de blir intervjuade inom.  

Sex av våra respondenter är bloggläsare dessa är Pernilla, 23 år och intresserad av bloggar då 

hon både läser och bloggar själv, Linda, 24 år även hon flitig bloggläsare och bloggare. Ioana, 

22 år skiljer sig lite från mängden då hon inte bloggar själv men läser och har försökt blogga. 

Emilie, 22 år har bloggat professionellt samt läser bloggar dagligen. Både Julia och Kajsa är 

lite yngre än övriga bloggläsare och ger därför undersökningen bredd, båda läser bloggar och 

bloggar själva. Alla respondenter kommer från Sverige men är utspridda över landet vilket 

styrker undersökningens validitet. En av respondenterna är expert på sociala medier hans 

namn är Hans 42 år, anledningen till intervjun med Hans var för att ge en mer objektiv syn på 

bloggläsares vanor på de sociala medierna och hur svenska bloggvärlden särskiljer sig. Vi har 

även valt att intervjua en modebloggare för att se på bloggvärlden ur hennes perspektiv, hon 

heter Diana och är 25 år gammal. Vi har valt att använda henne som respondent av den 

anledningen att fördjupa giltigheten på uppsatsen. 

4.4 Operationalisering 

 
I kommande avsnitt presenteras intervjuernas tillvägagångssätt och hur undersökningen i stort 

har utförts. Det här för att ge en mer förstående bild av hur empirin har samlats in. 

Som huvuddelar av operationaliseringen har vi valt att ha en rubrik som rör varje 

huvudområde som intervjun kommer vara baserad på. Dessa är i sin tur baserade på den 

modell som presenterats i teorin. Uppdelningen syftar till att förenkla förståelsen för 

empiriprocessen. Vi har valt att ställa öppna frågor för att inte styra respondenten åt något 
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håll. Om inte det djup vi önskar kommer fram i respondentens öppna svar har vi valt att ställa 

följdfrågor.  

Intervjun med Hans, expert inom sociala medier, har utförts via e-mail och de frågor vi har 

ställt är mer styrda och analytiska. Hans uttalande har vi valt att använda som en styrkande 

funktion i undersökningen och den mer undersökande empirin har utförts på bloggläsare.  

4.4.1 Personliga attribut 

 
Dessa generella inledande frågor ställs i syfte att få respondenten att slappna av samt 

utvärdera dennes personliga attribut.  

Enligt Findahl (2010) är det tjejer mellan 16-25 år som är de flitigaste användarna av bloggar. 

Kvinnliga bloggläsare är mer intresserade av innehållet på bloggen (Lu & Lee, 2010). Sirgy 

(1982) menar att människan alltid vill uppnå det ideala jaget och då är märkes- och klädval 

viktiga indikatorer. Det här pekar på att personliga attribut kan påverka hur bloggläsaren 

uppfattar blogginlägget och bloggen. Den referensgrupp bloggläsaren tyr sig till ger 

indikationer på hur denne kommer reagera på bloggares blogginlägg.  

Kan du berätta om dig själv? 

4.4.2 Generellt om bloggar 

 
Enligt Ojala (2005) har bloggars trovärdighet ökat i takt med allmänhetens erkännande av 

bloggen som media. Bloggaren kan ses som expert inom sitt valda bloggområde då det som 

publiceras på en blogg ofta har en typ av tema eller enhetlighet (Corcoran et al., 2006). Dutta-

Bergman (2006) anser att bloggar bygger på kommunikation mellan bloggaren och 

bloggläsare.  

Vad har du för relation till bloggar? 

Syftet med den här frågan är att med hjälp av bloggläsaren få fram de indikationer som tyder 

på att bloggläsaren tyr sig till den bloggen som personen läser. Om bloggläsaren är insatt i 

området vilket är tanken bakom informationsurvalet kommer svaren vara uttömmande och 

informationsrika.  

4.4.3 Attribut 

 
Kotler et al., (2008) menar att människan söker efter olika information beroende på vad de 

vill ha ut av denna. Vid högriskköp är människan mer engagerad och ett högriskköp kan 

exempelvis vara en synlig produkt som ett klädesplagg.  Enligt Huffaker och Calvert 

(2006)finns det på en blogg tekniska samt ytliga attribut. De tekniska är exempelvis 

navigationsmöjligheter och hur lätt det är att kommentera. De ytliga attributen är bland andra 

designen och språket på bloggen (Huffaker & Calvert, 2006).   

Vad på bloggar är det som fångar din uppmärksamhet? 
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Den här frågan är utformad för att närmare undersöka vad det är som gör att bloggläsaren vill 

återkomma till bloggen, samt engagera sig i vad som publiceras på bloggen. Här bör det även 

framkomma om det är tekniska och ytliga attribut som påverkar bloggläsarens besök. 

4.4.4 Påverkan 

 
Bloggläsare sätter stor tillit till bloggar och den information som publiceras på bloggen 

(Banning & Trammell, 2006). Trovärdigheten som bloggar utstrålar kan enligt Johnson och 

Kaye (2004) åstadkomma en social förändring hos bloggläsaren. Enligt Savolainen (2008) 

påverkar olika källor sina mottagare på olika sätt. Onlinebaserade omdömen ses ofta som 

trovärdiga och kan därför ha en mer påverkande roll (Palmer & Koenig-Lewis, 2009). 

Känner du att du någon gång påverkats av en blogg? 

Har du reagerat känslomässigt på ett blogginlägg? 

Har din livsstil någon gång influerats av en blogg? 

Syftet med ovan publicerade frågor är att bloggläsaren själv ska fundera över om hon 

påverkats av en blogg, antingen känslomässigt eller genom handling, till exempel ett 

köpbeslut.  

4.4.5 Köpbeslut 
 

Till följd av föregående frågespalt känns det naturligt att gå in på själva köpbeteendet som är 

en del av den påverkan en blogg skulle kunna ha på sina bloggläsare. Enligt Savolainen 

(2008) så ses onlinekällor som den viktigaste informationskällan då en konsument står inför 

ett köpbeslut. Vidare menar Savolainen (2008) att människans köpbeteende påverkas av olika 

typer av information. Park et al., (2010) menar att bloggaren kan påverka bloggläsarens 

märkeslojalitet och köpbeslut. Grundat på dessa teorier har vi valt att ställa följande frågor till 

våra respondenter: 

Har du någon gång köpt något efter att ha läst om det på en blogg? 

Känner du att ditt köpbeteende har förändrats på grund av bloggar? 

4.4.6 Brus 
 

På en djupare nivå vill vi här undersöka om besöket på bloggen kan påverkas av att de attribut 

som vi tidigare frågat om inte fungerar som de ska eller om det finns andra bakomliggande 

faktorer som gör att bloggläsaren väljer just vissa bloggar.  

Kan någonting påverka ditt besök på bloggen? 
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4.5 Analysering 
 

Enligt Jacobsen (2000) är det första som måste göras då rådata samlats in att reducera 

komplexiteten. Fakta bör struktureras för att kunna bli överblickbar. Vi har valt att både 

anteckna och spela in våra respondenter för att återge en så verklig bild av intervjutillfället 

som möjligt. Enligt Jacobsen (2000) är inspelad information den mest kompletterande formen 

av registrering. Vidare har vi valt att systematisera informationen genom att återge en så 

informationsrik struktur som möjligt. Enligt Jacobsen (2000) är analysfasen en reduktionsfas. 

Vi har medvetet ansträngt oss för att inte reducera information med nytta och vikt för 

undersökningen, utan istället sållat bort överflödig och icke analyserbar information.  

Vi har i ett första steg renskrivit den information vi genom inspelning och anteckning har 

observerat sedan har vi, likt Jacobsen (2000) rekommenderar, kommenterat de enskilda 

intervjuerna för att få en djupare förståelse. Sista fasen är att annotera data, här har en 

sammanfattning av varje intervju och observation utformats. 

4.6 Validitet och reliabilitet 
 

En tillförlitlig undersökning bör uppfylla två krav, validitet och reliabilitet (Jacobsen, 2000). 

4.6.1 Validitet 

Enligt Jacobsen (2000) är det viktigt att vi mäter det vi ska mäta. Jacobsen (2000) menar att 

detta är det samma som validitet. Den interna giltigheten kan påverkas av flera faktorer och vi 

har valt att kritisk granska varje steg av den empiriska insamlingen för att stärka resultatets 

validitet. Vi är medvetna om att trots vårt noggranna urval kan ha valt fel respondenter, om fel 

respondenter har svarat på rätt frågor kommer undersökningen giltighet skadas. Vi har även 

valt att motverka våra egna åsikter baserade på tidigare erfarenheter inom området för att ge 

undersökningen en så objektiv bild som möjligt. Dock är vi medvetna om att personliga 

åsikter kan ha spelat in då vi analyserat resultatet och därför har vi kritiskt granskat det 

analyserade materialet utifrån respondenternas svar och inte våra egna åsikter. Enligt 

Jacobsen (2000) ger flera oberoende källor en giltig beskrivning av fenomenet. Med det i 

beaktning har vi valt att intervjua sex olika respondenter med liknande livssituation samt 

kännedom om bloggvärlden. Om fenomenet är uppmärksammat i alla respondenternas svar är 

validiteten på undersökningen större.  

4.6.1.1 Generaliserbarhet 

 

Generaliserbarhet syftar till huruvida undersökningen går att applicera på andra fall 

(Jacobsen, 2000). Vi har insikt i att en kvalitativ undersökning snarare går på djupet än 

bredden och därför syftar mer till att belysa ett fenomen till större del mer baserat på kontext 

än ett generellt beteende. En generaliserbar undersökning ska vara applicerbar i det stora 

(Jacobsen, 2000). Då vi valt en kvalitativ ansats och djupgående intervjuer kan resultatet 

möjligen appliceras i liknande kontext men en undersökning om så är fallet har inte utförts. 
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Därför kan vi inte påstå att undersökningen är generaliserbar i samhället i stort snarare inom 

det specifika området.  

4.6.2 Reliabilitet 

 
Jacobsen (2000) belyser att undersökningens utformning samt tillvägagångssätt kan påverka 

resultatets tillförlitlighet (reliabilitet). Vi har valt att motverka alla störande element som 

skulle kunna påverka våra respondenters svar på intervjuerna. Detta genom att första 

kontakten med dessa är personlig vilket ger respondenten en trygghet. Intervjuerna har vidare 

utförts på neutrala platser för att själva tillfället för intervjuerna inte ska kunna påverka 

respondentens svar. Vi har även valt att ställa öppna frågor för att inte påverka respondentens 

tankegång och genom det även svaret. Vi har även valt att både spela in och anteckna under 

intervju tillfället just för att motverka fel i struktur samt analys av insamlat material. 

Metodvalet kan enligt Jacobsen (2000) påverka resultatet och därför är det av största vikt att 

undersökaren förstår sin roll i processen och hur stor påverkan metodvalet kan ha. 

Jacobsen (2000) diskuterar intervjuaraffekten och går ut på att intervjuarens närvaro kan 

påverka respondentens svar och därmed sänka tillförlitligheten. Vi har valt att aktivt motverka 

denne och låtit respondent tala till punkt innan vi har flikat in med tillfälliga följdfrågor.  
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5. Resultat och analys 
________________________________________________________________________ 
I följande kapitel redogör vi för de resultat vi fått efter att ha genomfört åtta olika intervjuer. 

Vi har valt att kombinera resultatet och analysen i ett och samma kapitel för att gör 

sambanden tydligare. Sex av intervjuerna är utförda med typiska bloggläsare som 

respondenter medan de resterade två intervjuerna är utförda med en expert inom sociala 

medier samt en modebloggerska. Det här för att ge undersökningen ett objektivt djup. 

___________________________________________________________________________ 

5.1 Övergripande tabell 

För att förenkla läsprocessen och förtydliga uppsatsens röda tråd har vi valt att sammanställa 

resultatet av intervjuerna i tabell 1:1. Syftet är att ge läsaren en övergripande blick över de 

attribut som kan påverka.  

Tabell 1:1 

 
 
Namn 

Personliga 
attribut 

Blogg Bloggattribut Påverkan Köpbeslut Brus 

 
Emilie  

22 år 
Enebyberg 
Student 
Mode 
Musik 
Matlagning 

Bloggar 
Bloggat 
professionellt 
Läst bloggar 
sedan 2006 

Intressanta liv 
Bilder 
Skvaller 
Bra texter 

Inspiration 
Köpbeslut 
”Förshoppat” 
Relationsdrama 
 

Har köpt 
specifika 
plagg efter 
att ha läst 
om det 

Långsam 
server 
Svårnavigerat 
Långt inlägg 

Pernilla  23 år 
Borgholm 
Student 
Musik 

Bloggar i 
privat syfte 
Läser bloggar 
 

Mode 
Intresseväckande 
Musik 

Inspirerad 
Litar på 

Har inte 
köpt men 
blivit 
inspirerad 

Plottrig 
design 
Reklam 
Dåligt 
innehåll 

Linda  24 år 
Trelleborg 
Student 
Resa  
Shoppa 
Läsa 

Dagboks 
bloggar 
Läser bloggar 
 

Fina bilder 
Kortare texter 

Inspirerad 
 

Har köpt 
specifika 
plagg efter 
att ha läst 
om det 

Reklam 
Svårläst 
Plottrig 
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Ioana  21 år 
Göteborg 
Student 
Festa och 
umgås 
med 
vänner 

Försökt 
blogga 
Läser bloggar 

Mycket bilder 
Kort text 
 

Inspirerad 
Försökt ändra 
livsstil 

Har inte 
köpt men 
kollat upp 

Mycket text 
Plottrigt 

Julia  16 år 
Anderstorp 
Student 
Läsa 
Skriva 
Umgås 

Bloggar (2 år) 
Läser bloggar 
 

Korta texter 
Flera bilder 
Bra texter 

Inspirerad 
Reagerat 
känslomässigt 
 
 

Har 
handlat i 
specifik 
butik 

Rörigt 
Långa texter 

Kajsa  17 år 
Söderåkra 
Student 
Mode 
Läsa 
Umgås 

Försökt 
blogga 
Läser bloggar 

Korta texter 
Bilder 
Tilltalande 
header 
Bloggarens 
utseende 

Inspirerad 
Reagerat 
känslomässigt 
 

Har 
handlat till 
följd av 
blogginlägg 

Brist på 
variation 

 

5.2 Resultat av bloggläsare 

Här presenterar vi resultaten av de intervjuer vi genomfört med sex bloggläsare. Ordningen är 

baserad på när intervjun ägde rum, anledningen till det här är att ge läsaren samma bild av 

intervjuerna som själva har.  

5.2.1 Emilie  
 

Emilie är 22 år gammal och kommer från Enebyberg i Stockholm. Hon läser marknadsföring 

på Högskolan i Halmstad. Hennes intressen består bland annat av musik, mode och 

matlagning. Hon tycker även om att resa, umgås med vänner och sin pojkvän. Emilies relation 

till bloggar är stabil och långvarig. Hon började läsa bloggar redan 2006 under slutet av 

gymnasiet. Hon driver även en egen blogg som hon startade då hon var ute och reste, men 

säger att hon inte är så aktiv. Hon har även bloggat professionellt hos Högskolan i Halmstad 

där hon fick 1000 kronor i månaden i lön.  

Emilie förklarar att det som fångar hennes uppmärksamt i bloggar är de som har intressanta 

liv, då hon är en nyfiken person som gärna vill veta vad andra gör. Hon gillar skvaller och 

bloggar av personer som gör roliga saker. Hon berättar vidare att hon uppfattar bloggar som 

verklighetssåpor 

Den påverkan som Emilie upplevt beskriver hon som att hon blivit inspirerad av 

modebloggar. Det har även hänt att hon har köpt plagg som hon läst om på bloggar, bland 

annat en poncho som hon såg i en stor modeblogg. Det har hänt vid flera tillfällen att hon har 

uppmärksammat plagg i butiker som hon sett i bloggar. Hon beskriver det även som att hon 
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”förshoppar” i sinnet när hon läser bloggar. Hon har även ökat sina besök i diverse 

internetbutiker där hon även börjat handla mer. Innan hon började läsa bloggar var hon lite 

negativt inställd till att handla på Internet.   

På frågan om Emilie har reagerat känslo-

mässigt på blogginlägg svarar hon att hon har 

berörts, men däremot inte djupa känslor. Hon 

ger oss ett exempel på hur hon blev chockad 

då den välkända bloggaren blondinbella.se 

gjorde slut med sin pojkvän Nils. Livsstilen är 

ingenting som Emilie anser ha påverkats av 

bloggar, däremot har hon blivit mer inspirerad till att prova nya recept, men hennes livsstil i 

stort har inte påverkats av bloggar.  

Sådant som kan påverka Emilies besök på bloggen kan vara att bloggarna tar lång tid att 

ladda, hon beskriver det som att hon kan tappa intresset om hon måste vänta för länge innan 

hon kan se bilderna. Hon tycker även att för långa inlägg kan få henne att tappa fokus. Bilder 

är viktigt då det gör inläggen mer intressanta, samtidigt som inläggen gärna får vara av 

personlig karaktär. Ju bättre design desto bättre intryck menar Emilie. Om bloggens design 

ser hemmagjord ut så är det den hon uppmärksammar först.  

5.2.2 Pernilla  

Pernilla är 23 år och är född och uppvuxen utanför Borgholm på Öland. Idag studerar hon 

tredje och sista året på marknadsföringsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Ett av hennes 

största intressen är musik, men även mode är ett stort intresse för Pernilla. 

 

Pernilla läser cirka 25 bloggar varje dag genom webbsidan bloglovin. Hon driver även en 

egen blogg som hon startade vid årsskiftet 2008-2009. Hennes relation till bloggar kan således 

beskrivas som frekvent. Huvudsyftet med Pernillas egen blogg är att hennes familj och vänner 

hemifrån ska kunna se vad hon gör för något i Halmstad. 

 

Pernilla väljer att dela upp de bloggar hon läser i olika grupper och förklarar att en av 

grupperna består av vänners bloggar. Hon berättar att hon läser dessa bloggar för att "hålla 

koll" på vad de gör för någonting. Den andra gruppen har hon kategoriserat som 

modebloggar. Det som fångar hennes uppmärksamhet här är om bloggaren har liknande stil 

som Pernilla själv. Pernilla berättar att hon har läst ett större antal modebloggar, men slutat då 

hon upptäckt att bloggaren och Pernilla själv har helt olika klädstil. Då det gäller bloggar i 

stort är det bloggens innehåll som ska vara intresseväckande för Pernilla, det är även 

anledningen till att hon läser bloggar.  

 

Påverkad är någonting som Pernilla inte blivit, men hon menar att hon blivit både inspirerad 

och fått sig tankeställare av olika bloggar. Hon berättar även att hon läser ett antal 

musikbloggar och att en av dessa litar hon på så pass mycket att hon väljer att inte ens lyssna 

på ett band som musikbloggaren skrivit något negativt om.  
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På frågan om Pernilla någon gång har reagerat känslomässigt på ett blogginlägg svarar hon 

aningen tveksamt att hon inte kommer ihåg något specifikt ögonblick, men hon tror ändå att 

hon säkert har reagerat känslomässigt, då många av bloggarna hon läser väver in personliga 

åsikter i blogginläggen som gör att hon fått sig en tankeställare.  

 

Trots att hon upplever att hon blivit inspirerad av bloggare, känner hon inte att hennes livsstil 

har påverkats av bloggare. Hon menar att hon fortfarande har samma matvanor och sätt att 

leva som hon hade innan hon började läsa bloggar. Inte heller hennes köpbeteende har 

förändrats till följd av bloggar, mer än att hon blivit inspirerad. Hon upplever ibland att hon 

köpt liknande saker, men aldrig en specifik produkt efter att ha läst om den på en blogg.  

Däremot har Pernilla besökt internetbutiker som modebloggarna länkar till, som hon annars 

inte hade besökt, inte heller där har hon köpt någonting.  

 

På frågan om någonting kan påverka Pernillas 

besök på bloggen förklarar hon att hon inte gillar 

bloggar med för "plottrig" design, utan föredrar en 

enklare design som gör det lätt att läsa innehållet 

på bloggen. Hon ser helst att det inte är för mycket 

reklam bland inläggen, men reklam på sidorna är 

inget problem i sig, mer än att det bidrar till plottrigheten. Även själva innehållet på bloggen 

kan påverka Pernillas bloggbesök negativt, om bloggaren skriver om sådant som inte fångar 

Pernillas intresse bidrar det här till ett negativt besök. 

 

5.2.3 Linda  

 
Linda är 24 år och kommer från Trelleborg i Skåne. Idag studerar hon sista året på 

marknadsföringsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Linda beskriver sina fritidsintressen 

som att resa, kolla på kläder och att läsa. Hon driver en egen blogg som hon klassar som ”inte 

så seriös” utan hon ser mer sin blogg som en personlig dagbok för närstående att läsa om vad 

hon har för sig. Hon läser även och de bloggar hon läser är mest vänners bloggar, samt de 

stora kända bloggarna i Sverige. Hon följer mellan 15-20 bloggar på bloglovin. 

 

Vad som fångar Lindas uppmärksamhet beror på vilken typ av blogg det är hon läser. Hon 

förklarar att hon läser tre olika typer av bloggar: vänners bloggar, sådana som hon vet vilka de 

är men inte känner, samt stora bloggar. Då det gäller hennes vänners bloggar är det innehållet 

som fångar Lindas uppmärksamhet. Hon tycker att det är kul att läsa om vad som händer i 

deras liv, fastän hon kanske redan vet det. Den andra typen av bloggar som Linda läser skrivs 

av sådana som hon vet vilka de är, men inte känner. Återigen är det innehållet som fångar 

hennes uppmärksamhet. Den tredje gruppen består av de stora välkända bloggarna i Sverige, 

så som livsstilsbloggar där det är inläggen om just mode som fångar Lindas uppmärksamhet. 

Fina bilder är avgörande för uppmärksamheten, samt att modebloggaren har liknande stil som 

Linda själv. Annars är det inte lika roligt att läsa förklarar hon. Hon menar även att det är 
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viktigt att bloggaren skriver det på ett lockande sätt" med bilder kombinerat med kortare 

texter, det får inte bli för tungt enligt Linda.  

 

När vi frågade Linda om hon påverkats av en blogg menar hon att hon snarare har blivit 

inspirerad än påverkad. Hon exemplifierar med att hon har blivit inspirerad av bloggar i den 

mån att hon känt att hon skulle vilja åka till ett visst land efter att ha läst om det i en blogg. 

Likadant är det med klädesplagg, då hon köper kläder har hon ofta haft sin inspirationskälla 

inom modebloggar.  

 

Linda förklarar att hon inte hör till den skara som reagerar känslomässigt på blogginlägg från 

till exempel bloggerskan Kissie som är expert på att provocera sina läsare. Hon tror att det här 

beror på att hon läser bloggar med en klackspark och lägger inte så stor vikt vid stora 

bloggares liv som andra bloggläsare kanske gör. Hon menar att hon heller inte har förändrat 

sin livsstil på grund av bloggar, mer än att hon fått idéer. 

 

Däremot har hennes köpbeteende förändrats och hon har köpt klädesplagg efter att ha läst om 

dem i bloggar. Hon förklarar att hon ibland kan ha läst om ett plagg och sedan haft med sig 

bilden av plagget undermedvetet och utan att aktivt leta efter plagget sedan sett det inne i en 

butik. Hon har exempelvis köpt en lila kjol efter att ha läst om den på Kenzas.se. Hon tror inte 

att hon hade köpt om hon inte läst om den på Kenzas blogg, då den såg tråkig ut i butik, men 

eftersom hon sett den på Kenzas kropp i hennes blogg så insåg hon att den skulle sitta bättre 

än vad den såg ut på galgen.  Hon berättar även att hon börjat handla betydligt mer på internet 

nu än vad hon gjorde innan hon läste bloggar. De stora bloggarna skriver ofta om hur de 

köper nya plagg, varpå Linda själv blir sugen på att handla mera. Hon är ofta inne på 

webbutiken Nelly.com, en internetbutik där flera stora bloggare handlar på.   

 

 

 

 

 

 

Det som kan påverka Lindas besök på en blogg är bland annat mycket blinkade reklam och 

banners kring blogginläggen. Även inlägg som består av mycket länkar och reklam påverkar 

Linda negativt och hon säger att det är "Sjukt irriterade så jag orkade inte mer". Hon menar att 

för mycket reklam gör att bloggarna känns för plottriga och oäkta. Själva designen i sig 

påverkar inte, så länge hon inte redan är en regelbunden läsare av bloggen. Men om hon 

klickar sig in på en blogg vars design ser oprofessionell och ”töntig” ut kan hon tänka att det 

här är ingenting för mig. 

5.2.4 Ioana  

Ioana är 21 år och kommer från Göteborg men studerar idag i Halmstad. Hon tycker om att 

umgås med vänner, träffa nya människor och är social av sig. Ioana säger att hon gillar att 

läsa bloggar men känner att inte har tid till det. Hon har även försökt att driva en egen blogg, 
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men återigen upplevde hon tidsbrist, samt ett bristande intresse för att blogga. De bloggar hon 

väl läser skrivs av hennes vänner, samt läser hon någon större blogg, så som Kenzas.se.  

Ioana beskriver att det som fångar hennes uppmärksamhet är mycket bilder. Bilderna ska vara 

fina och stora, texten i inlägget ska vara mer kortfattad och beskriva bilden. Hon anser att hon 

inte blivit påverkad av någon blogg, men däremot har hon ofta besökt olika bloggar för att få 

inspiration om olika trender om vad man ska ha på sig under den kommande modesäsongen.  

Ioanas livsstil har påverkats av en blogg, men däremot har hon inte reagerat känslomässigt på 

något blogginlägg. Hon beskriver att hennes kusin bloggade om att hon skulle börja leva 

nyttigare, varpå Ioana kände att hon också ville börja med den livsstilen. Det här gick däremot 

inte så bra och hon föll snabbt tillbaka i gamla mönster.   

Då det gäller köpbeteende har det förändrats ytterst lite av att hon har besökt internetbutiker 

som hon inte visste fanns, däremot har hon inte handlat någonting där, hon har heller inte 

handlat någonting som hon läst om i en blogg. Hon beskriver att hon inte tycker om när det är 

för mycket text i inläggen, hon menar att en sådan blogg kommer hon inte besöka igen. 

Designen är viktigt, men det får inte bli ”för mycket”. Hon anser att bloggen ska ha en 

personlig touch, vilket gör den roligare.  

5.2.5 Julia  
 

Julia är 16 år och bor i ett samhälle i Småland, Anderstorp. Hon läser första året på gymnasiet 

med inriktning på hotell och restaurang. Hon tycker mycket om att läsa, skriva och umgås 

med sina vänner och sin pojkvän. Julias relation till bloggar kan beskrivas som intensiv då 

hon läser bloggar dagligen. Hon följer de flesta storbloggarna och bloggar själv i bloggen som 

hon startade för två år sedan. Hon började läsa bloggar för ungefär tre år sedan då hon besökte 

en storbloggare och sedan började hon läsa ännu fler bloggar som hon fann på diverse 

bloggtopplistor.  

 

Det som väcker Julias uppmärksamhet i en blogg är i grund och botten hur designen ser ut. 

Hon föredrar även kortare texter med flera bilder, men menar att det såklart en fördel att även 

texten är bra. Hon föredrar en blandning av personliga bloggar om bloggarens vardag varvat 

med roliga bilder.  

 

När vi frågade Julia om hon någonsin påverkats av en blogg uppstod en lång tystnad, varpå 

hon säger att hon inte direkt har påverkats av någon blogg, mer än att hon hittat något kul tips 

som hon snappat upp. Bland annat följer hon en frisörblogg som hon tycker mycket om, där 

hon kan få mycket inspiration kring frisyrer och hårprodukter. Efter en stunds eftertanke 

berättar hon att hon även litar mer på bloggerskan Tyras.se inlägg om smink än vad hon litar 

på tjejtidningar.  

 

Julia har reagerat känslomässigt på blogginlägg då någon av storbloggarna hänger ut någon 

annan. Hon exemplifierar detta med att när Sveriges största bloggerska Kissies.se skriver 

elaka saker om personer i sin blogg. Det här känns "väldigt taskigt" enligt Julia. Hon säger att 
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hon även blir känslomässigt berörd av unga mammor som bloggar.  

 

Julia menar att hennes livsstil inte har påverkats av någon annan blogg, men däremot påverkar 

hennes egen blogg hennes livsstil. Hon beskriver ett ökat behov av att ta foton och hitta på 

spännande saker som hon sedan kan blogga om. Julia berättar även att hon besökt en 

smyckesbutik i Stockholm då hon var där på semester. Smyckesbutiken hade bloggerskan 

Foki.se skrivit om, varpå Julia blivit inspirerad och ville besöka butiken när hon ändå var i 

huvudstaden.  

 

I smyckesbutiken i Stockholm köpte Julia ett handsmycke, ett smycke som fick sitt 

genomslagsbrott tack vare bloggvärlden. Där efter har 

hon köpt flera produkter från samma butik, både via 

internet och i den fysiska butiken. En annan produkt hon 

köpt efter att ha läst om det på en blogg är ett läppglans 

som bloggaren Tyras.se skrivit om.  

 

Reklam är ingenting som stör Julias besök på bloggar, men hon ser gärna att designen är 

stilren och passar ihop med hus bloggaren skriver.  

 

5.2.6 Kajsa  
 

Kajsa är 17 år och bosatt i Djursvik som ligger utanför Kalmar. Hennes största intressen är att 

shoppa och att umgås med vänner. Kajsa läser andra året på hotell restaurang linjen på Jenny 

Nyströmsskolan som ligger i Kalmar, matlagning är även den en av hennes stora passioner. 

Kajsa läser bloggar för att det är roligt och spännande, hon läser flera bloggar dagligen och 

kan därför ses som en frekvent bloggläsare. Hon driver även själv en blogg men den har hon 

inte uppdaterat på över fyra månader. Kajsa berättar att hon både läser vänners bloggar men 

mest kända bloggares bloggar.  

Det som först väcker Kajsas uppmärksamhet på bloggen är headern som Kajsa anser vara en 

central del av själva bloggen. Om headern är ful är chansen att hon kommer läsa vidare på 

bloggen mycket mindre. Kajsa anser även att bloggarens eget utseende är viktigt för bloggens 

image. Snygga eller fula bloggare är att föredra och 

de vanligare utseendena väcker mindre intresse. 

Mer bilder och mindre text är enligt Kajsa den 

bästa kombinationen då hon anser att långa inlägg 

kan bli tråkiga. 

Kajsa känner att hon påverkas utav bloggar, till mestadels klädmässigt då hon inspireras av 

bloggares klädstil och smak. Hon har flera gånger köpt något till följd utav att hon har läst om 

det på en blogg. Vidare erkänner Kajsa att hon reagerar känslomässigt på blogginlägg och att 

hon även har gråtit till följd av någonting hon läst på en blogg.  
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Hennes livsstil är oförändrad till följd av bloggläsandet, kanske att hon shoppar lite mer just 

för att hon känner sig mer inspirerad nu än vad hon gjorde innan hon började läsa bloggar. 

Kajsa menar dock att hon trots ett stort matintresse aldrig ens har följt ett recept hon hittat på 

en blogg utan hellre finner matlagnings inspiration på andra matlagningssidor. Det är just 

kläd- och modebloggar som Kajsa inspireras utav. Kajsa har handlat flera saker till följd av ett 

blogginlägg hon har läst. Hon kan inte referera till ett specifikt tillfälle men anser att hon i det 

stora hela inspireras dagligen.  

Något som kan störa Kajsas intryck på bloggen är om bloggaren börjar skriva tråkiga inlägg 

som alla handlar om samma sak, variation är enligt Kajsa viktigt för att en blogg ska fortsätta 

vara intressant. Hon menar dock att det inte gör henne något om det tar lång tid att starta upp 

bloggen. Hon blir snarare mer intresserad av att se en bild om den tar lång tid att ladda upp 

och ger sig inte förens hon har kommit in på sidan eller sett bilden. 

5.3 Analys av bloggläsare 

Här kommer insamlad teori vägas mot empiri i form av våra genomförda intervjuer med sex 

stycken bloggläsare. För att ge analysen en tydligare struktur har vi valt att utgå från de 

rubriker vi hade i vår intervjuguide (se bilaga 1).  

5.3.1 Personliga attribut 

Findahl (2010) anser att den typiska svenska bloggläsaren är kvinna mellan 16-25 år. Det här 

stämmer väl överens med vårt urval, då samtliga respondenter både läser och har egna 

bloggar. De är väl insatta i bloggvärlden, något som Findahl (2010) anser vara en del av unga 

kvinnors internetkultur. Enligt Lu och Lee (2010) är kvinnliga läsare intresserade av 

innehållet på bloggen, samtidigt som de lägger mer känslomässiga värderingar i innehållet 

(2010). Samtliga respondenter är intresserade av bloggarnas innehåll, bland annat säger 

Emilie att bloggare med intressanta liv är spännande att läsa om, då hon är en nyfiken person. 

Även Linda menar att innehållet spelar en stor roll. Hon tycker om att läsa vad hennes vänner 

gör för något, även om hon redan vet det.  

Samtliga respondenter är intresserade av mode, Kajsa och Linda har shopping som sitt största 

intresse. Enligt Brannon (2005) är det kvinnor under 25 år som är mest intresserade av mode. 

Våra respondenter har ett liknande tänk och kommer samtliga från olika platser runt om i 

Sverige. Findahl (2010) menar att två tredjedelar av svenska kvinnor mellan 16-25 år läser 

bloggar. Den svenska bloggvärlden är unik, då majoriteten av storbloggarna är unga tjejer 

som bloggar om mode (bloggportalen.se).  

Många sociala medier attraherar en publik med homogen personlighet och liknande 

demografi, en så kallad referensgrupp (Constantinides & Fountain, 2008). En referensgrupp 

består av individer med gemensamma intressen (Kotler et al., 2008) Vanliga intressen bland 

våra respondenter är mode och socialt umgänge. Agarwal et al., (2008) menar att det finns 

opinionsbildare i bloggosfären som påverkar sina bloggläsare. Däremot menar Lyons och 

Henderson (2005) att opinionsledare ofta har högre inkomst och utbildning än 
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referensgruppen. Det här stämmer mindre bra överens utfallet på vår undersökning, då 

flertalet av våra respondenter har högskoleutbildning. Enligt bloggportalen.se är stor-

bloggarna ofta gymnasieelever utan vidareutbildning, flertalet har även valt att avsluta sina 

studier på grund av sina inkomster på bloggen. 

Våra respondenter har liknande preferenser och demografi, vilket gör att vi ser ett klart 

samband mellan bloggläsarnas personliga attribut och den typiska bloggläsaren. 

5.3.2 Generellt om bloggar 

Samtliga respondenter läser och driver egna bloggar. Ioana däremot driver en blogg som hon 

inte uppdaterar särskilt frekvent, likadant är det med Kajsa. Ingen av våra respondenter driver 

för närvarande en professionell blogg, men Emilie har varit anlitad av Högskolan i Halmstad 

för att blogga på deras hemsida. Julia har läst bloggar i två år, medan Emilie är den som har 

läst bloggar längst tid av våra respondenter. Hon har läst bloggar i fem år.  

En bloggare uppdaterar sin blogg enligt sina egna preferenser och kan anta formen av en 

personlig dagbok (Herring et al., 2004). Inläggen publiceras i kronologisk ordning menar 

Bhatt (2005). Alla våra respondenter läser bloggar dagligen kan därför anses vara flitiga 

bloggläsare. Bloggar har ofta ett särskilt tema som attraherar en viss typ av läsare (Corcoran 

et al., 2006). Det här stämmer bra med vår empiri då Pernilla läser många musikbloggar, då 

musik hör till hennes stora intressen.  

5.3.3 Påverkan 

Bloggare har fått ett stort inflytande över sina läsares åsikter (Park et al., 2010). Det är dock 

bara en av våra respondenter, Kajsa, som erkänner rakt ut att hon blivit påverkad av bloggar. 

Pernilla menade först att hon inte blivit påverkad av någon blogg, men vid närmare eftertanke 

kom hon på att hos visst blivit påverkad, men mest av musikbloggar. Hon förklarar att hon 

ibland helt uteslutit band, om hon läst om bandet i en musikblogg hon ansett vara trovärdig. 

Corocoran et al., (2006) anser att bloggaren kan ses som en expert inom ett specifikt område 

och kan därför anses som trovärdig, något som stämmer väl in på Pernillas sätt att resonera 

kring musikbloggare. Ioana litar även hon på bloggarens expertkunskap då hon via bloggar 

fångar upp kommande trender och inspireras inför nästa modesäsong. Bloggars trovärdighet 

har blivit allt större i takt med allmänhetens erkännande av bloggen som ett viktigt media 

(Ojala, 2005). Samtliga respondenter läser delvis bloggar för att få inspiration kring olika 

intressen. 

Ytterligare en anledning till att bloggar är mer trovärdiga än traditionella medier är att bloggar 

inte är styrda, utan består av personliga åsikter (Miura& Yamashita, 2007). Julia menar att 

hon litar mer på bloggaren Tyras sminktips än vad hon litar på svenska tjejtidningar. Det här 

stämmer in med vad Wang (2009) menar med att traditionella mediers trovärdighet har 

minskat i takt med ökat informationsflöde på Internet. 

Rickman och Cosenza (2007) menar att bloggar påverkar trender och modevärlden har 

förändrats i takt med ökat internetanvändande. Detta passar in på svaren vi fått av våra 
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respondenter som samtliga har blivit inspirerade i sina modeval. Emilie berättar att hon blivit 

påverkad i form av att hon blivit inspirerad av trender. Mode är ett svar på hur en individ kan 

uttrycka sig själv och sin personligt (Barnard, 2002). Sirgy (1982) menar att unga kvinnor 

påverkas mycket av likasinnade då det handlar om val av märke och kläder. Det här finner vi 

bevis för i vår empiri, då samtliga respondenter har blivit inspirerade av bloggare med 

liknande demografi och modeintresse.  

Ungdomar söker idag mer information via sociala medier för att anamma de rådande 

trenderna (Huffaker & Calvert, 2006). En annan anledning till att våra respondenter läser 

bloggar är att de vill veta vad som händer i världen. Emilie tycker om skvaller och Linda vill 

veta vad hennes vänner och bekanta har för sig. Hon läser personliga bloggar, men det är 

modeinläggen som intresserar henne mest. Ioana läser bloggar för att få inspiration om 

kommande trender, medan Julia läser bloggar för att få ta del av bloggarens vardag, 

tillsammans med roliga bilder.  

Enligt Findahl (2010) påverkar information på sociala medier sina mottagare på olika sätt. 

Ioana förklarar att hennes livsstil har blivit påverkad av bloggar, då hon en gång försökte 

ändra sitt sätt att leva efter att ha läst om en diet i sin kusins blogg. Julia s livsstil har ändrats i 

den mån att hon fokuserar mer på sin egen blogg och hittar på nya saker för att kunna skriva 

intressanta saker i sin blogg. 

Vi finner tydliga samband mellan bloggen och påverkan. Bloggläsaren läser blogginläggen, 

därefter är det bloggläsarens personliga attribut som avgör om de blir påverkade och av vilka 

bloggattribut som påverkar dem.  

5.3.4 Köpbeslut 

Savolainen (2008) menar att Internet har effektiviserat människans köpbeslutsprocess och att 

onlinebaserade källor ses som mer trovärdiga då individen står inför ett köpbeslut. Emilie 

menar att hon ”förshoppar” då hon läser om ett plagg på en blogg. På det här sättet är hon 

närmare ett köpbeslut när hon väl befinner sig i butiken. Kajsa har börjat shoppa mer kläder 

sedan hon fick upp ögonen för bloggvärlden. Rickman och Cosenza (2007) menar att 

människan köper en image då hon köper ett klädesplagg. Sirgy (1982) menar även han att en 

stor del av individens image sitter i klädseln och att mode är viktigt för hur personer uppfattas 

av omgivningen. Park et al., (2010) menar att bloggare kan påverka läsarens märkesval. Julia 

berättar om hur hon en gång köpt ett specifikt läppglans efter att tyras.se skrivit om det på sin 

blogg, samt visat upp foton för att förstärka läppglansets effekter.  

Linda har köpt en kjol som hon sett på kenzas.se och köpte den för att den var snygg på 

bloggaren Kenza. Linda berättar att hon inte hade köpt kjolen i butiken, då den såg ful ut på 

galgen. Men då hon sett bilder på Kenza med kjolen på sig så visste hon hur snygg den 

faktiskt var. Även Emilie har även hon köpt en produkt hon sett på en blogg, nämligen en 

poncho. Bloggar skapar ökad konsumtion genom att de delar med sig av rekomm-endationer 

och åsikter om olika produkter (Mooney& Rollins, 2008). Alla våra respondenter har blivit 

inspirerade till köp. Samtliga respondenter har även besökt nya webbshoppar efter att ha läst 
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om dessa på diverse bloggar. Julia har även besökt en fysisk butik som bloggaren fokis.se 

skrivit om i sin blogg.  

Det här visar ett tydligt samband mellan bloggen och bloggläsaren. Bloggläsaren blir 

påverkad av bloggen och feedbacken är i form av köpbeslut.  

5.3.5 Attribut 

Det finns både ytliga och tekniska attribut på en blogg (Huffaker & Calvert, 2006). Ett 

tekniskt attribut med en blogg är att bloggaren kan styra över hur långa inläggen ska vara 

(Nelson, 2006). Våra respondenter är eniga om att korta inlägg är att föredra. Emilie menar att 

allt för långa inlägg kan få henne att tappa fokus på vad hon faktiskt läser. Hon och övriga 

respondenter föredrar även stora bilder på bloggar. Bilder är ett ytligt attribut enligt Huffaker 

och Calvert (2006). Vi kan därför dra slutsatser att båda ytliga och tekniska attribut är viktigt 

för hur läsaren uppfattar bloggen. Kajsa menar att själva designen på bloggen, headern i 

synnerhet, spelar en viktig roll för hur hon uppfattar bloggen. Linda är inne på samma 

resonemang. Bloggens design ger första intrycket och är därför ett viktigt attribut. Huffaker 

och Calvert (2006) menar att bloggdesign är viktigt för bloggens första intryck.  

Enligt oss finns det begränsad forskning inom bloggattribut. Därför har vi valt att undersöka 

vilka attribut som finns på en blogg som påverkar våra respondenter. Vi kom fram till 

följande: Inläggets innehåll är ett attribut. Respondenterna tenderar att föredra kort och 

koncist text med många bilder. Inläggen ska även vara varierande med spännande texter. 

Ytterligare ett attribut är bloggens tema. Det finns mer eller mindre nischade bloggar på 

topplistan idag. Vissa bloggar är mer personliga medan andra är nischade till att handla om 

mode eller musik. Våra respondenter hade olika åsikter kring detta attribut. Julia tycker att 

modeinlägg är tråkiga och föredrar inlägg med personlig karaktär, medan övriga respondenter 

föredrar blogginlägg om mode och trender. Ett attribut som är gemensamt för samtliga 

respondenter är att blogginläggen ska innehålla många bilder för att illustrera, vilket kan anses 

som logiskt. Kotler et al., (2008) menar att det är enkelt att förmedla ett klädesplaggs fördelar 

via bilder. Kajsa anser även att bloggarens eget utseende är viktigt för hur hon uppfattar 

bloggen. Ett klädesplagg ser bättre ut på en snygg bloggare menar Kajsa. 

Det här visar på att de ytliga och tekniska attributen påverkar hur bloggläsaren ser på bloggen. 

5.3.6 Brus 

Våra respondenter har olika åsikter om vad som utgör brus. Flera av dem tycker att plottriga 

designer kan vara brus, medan Emilie berättar att hon ibland ger upp om blogginläggen och 

bilderna tar för lång tid att ladda upp. Kajsa menar motsatsen, hon ger inte upp utan en 

långsam blogg bygger snarare på spänningen. 

Palmer och Koenig-Lewis (2009) menar att bloggläsare kan bli både förvirrade och 

frustrerade om det är svårt att skilja reklam från genuina åsikter i ett blogginlägg. Linda anser 

att inlägg som består av för mycket länkar och reklam påverkar henne mycket negativt, hon 

har till och med slutat läsa bloggar på grund av detta.  
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Annonser väcker inte mycket intresse, utan det är den opåverkade delen av e-WOM som 

uppfattas mest trovärdig, alltså själva inlägget (Fong & Burton, 2009).Våra respondenter 

anser att för mycket annonser som blinkar och är plottriga kan anses som störande.  

Det är svårt att definiera brus, då olika människor har olika uppfattning om vad som faktisk är 

brus. Men däremot kan olika störande moment påverka bloggläsarnas besök på bloggen.  

För att styrka om bloggläsarna påverkas av blogginlägg, har vi valt att på ett djupare plan 

undersöka bloggläsaren engagemang. Detta genom att belysa den känslomässiga aspekten. Vi 

frågade om de någon gång reagerat känslomässigt på ett blogglägg. Utfallet blev att 50 % av 

våra respondenter påverkats känslomässigt. Emilie blev illa berörd då förhållandet mellan 

bloggerskan blondindella.se och bloggaren storstadspojken.se tog slut. Kajsa har till och med 

gråtit till ett blogginlägg, medan Julia blir arg och provocerad av nätmobbing.  

5.4 Resultat av expertintervjuer 

Här presenteras resultatet av de två intervjuer vi genomfört med våra experter. Hans är expert 

inom sociala medier, där bloggar återfinns. Diana är en modebloggare som kan ge oss insyn 

på hur en modebloggare själv ser på bloggvärlden och dess påverkan. 

 

5.4.1 Hans  

 
Hans är 42 år och arbetar som PR-konsult, PR-ansvarig och marknads-kommunikationschef. 

Han är även expert på sociala medier. Hans anser att sociala medier kan påverka köpbeteende, 

han har själv utfört en undersökning hos 2000 bloggare och en majoritet av de svarande hade 

handlat en produkt efter att de hade läst om det på en blogg. Hans anser att det krävs olika 

kanaler för olika typer av produkter och att Facebook, bloggar, nyhetsmedier och 

företagssajter alla kan vara effektiva kanaler på Internet.  

 

 

 

 

 

Hans anser att bloggar har en stark ställning i Sverige och att både modebloggar och 

vardagsbloggar har ett mycket stort antal besökare vilket särskiljer Sverige från de flesta 

andra länder i världen. Han anser även att den svenska bloggvärlden är mer strukturerad och 

transparent tack vare alla de tjänster som länkar samman bloggar exempelvis, bloggportalen, 

twingly och knuff.se. Hans anser vidare att mode/vardagsbloggar som Kenza, Kissie och 

Blondinbella är de som är mest framgångsrika när det gäller antalet besökare. De är även 

dessa bloggare som tjänar mest pengar på sitt bloggande. Han beskriver den typiska svenska 
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bloggaren som 16-20 år, bloggande inom kategorin mode och design. Hans anser att det finns 

möjlighet att livnära sig på att blogga i Sverige men att de som har möjlighet till att göra det 

är ytterst få och att det gäller att attrahera många bloggläsare för att kunna tjäna pengar på att 

annonsera på sin blogg. 

Hans berättar att konsumenter i hög grad påverkas av det som sprids på sociala medier och att 

det finns tydliga opinionsbildare både på bloggar och twitter (som är en typ av mikroblogg). 

Han anser dock att de bloggare som kan ses som de främsta opinionsbildarna är samhälls- och 

politikbloggar. 

5.4.2 Diana 
 

Diana är 25 år och kommer ifrån Riga, Lettland. Idag är hon bosatt i en stad 20 kilometer 

ifrån Riga, Jurmala, där hon bor tillsammans med sin man och sin familj. Hon är gift men har 

ännu inga barn. Hennes intressen består av mode, sport, att läsa samt att shoppa. Hon arbetar 

på en reklambyrå i Riga där hon trivs mycket bra. Reklambyrån fokuserar mycket på 

utomhusreklam och internetbaserade mediekanaler. 

Dianas största intresse är modebloggar. För drygt två år sedan började hon blogga på en rysk 

sida, fashiony.ru. Anledningen till att hon började blogga är att hon ville få tips om hur man 

kan se bra ut, hur man bör äta för att må bättre med mera och ansåg att bloggar var en bra 

kommunikationskanal. Ett av Dianas mål är att göra bloggar till en framgångsrik komm-

unikationskanal även i Lettland. Diana läser mest bloggar inom mode och driver själv en stor 

modeblogg med inriktning på street-style. Bloggen heter gaume.lv och direktöversatt till 

svenska blir det smak. Dianas man hjälper henne med de tekniska bitarna på bloggen men hon 

är den som driver bloggen. Hon berättar att hon har vunnit pengar, 100 dollar, en gång för 

bästa blogginlägget. Hon har runt 600 unika läsare varje dag. Om någon länkar till bloggen 

kan det bli ännu fler säger Diana, runt 800 läsare per dag.  

För att fånga sina läsares uppmärksamhet marknadsför hon bloggen på olika sociala nätverk, 

så som Facebook och Twitter, men även andra bloggar. Hon anordnar tävlingar med olika 

priser så hennes läsare vill delta. För inte så länge sedan hade hon en tävling på bloggen där 

vinnaren kunde vinna en make over och en annan gång hade hon en tävling där priset var en 

fotosession.  

På frågan om Diana ser sig som en förebild menar hon att hon och hennes läsare ser varandra 

som förebilder och påverkar varandra. Hon får sin blogginspiration av sina läsare, och de blir 

inspirerade via hennes modeval. Hon berättar om att hon påverkat sina läsare i olika 

situationer, en gång skrev hon om en produkt från The Body Shop som många av hennes 

läsare sedan köpte och kommenterade.  

Trots att hon påverkat sina läsares köpbeslut har Diana än så länge inte skapat några starkare 

känslor via sin blogg och hon förklarar detta med att den lettiska publiken inte är så 

känslosam av sig. Hennes mål är däremot att röra upp mer känslor bland sina läsare och få 

dem att reagera. När hon bloggade på den ryska sidan fick hon många starka reaktioner på 

sina blogginlägg, men nu på gaume.lv är läsarna inte lika involverade. 
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Dianas egen livsstil har helt klart förändrats sen hon började blogga. Hon förklarar att hon 

ändrat sitt köpbeteende nu för tiden och att hon tänker två gånger innan hon köper någonting. 

”Är det här någonting jag kan visa upp i bloggen?” är en vanlig tanke i Dianas huvud innan 

hon köper. Diana menar att hennes blogg enbart 

är en hobby som hon inte vill lägga för mycket 

pengar på, varför hon inte kommer förändra 

någonting på den nu. Hon anser att reklam på 

bloggar inte stör och att det är viktigt med många 

foton för att illustrera.  

5.5 Analys av expertintervjuer 

Här nedan följer en analys av de två experter vi har valt att intervjua. Anledningen till att vi 

har intervjua experter är för att styrka vår insamlade empiri och öka uppsatsens trovärdighet. 

Det här utmynnar till en djupare analys av bloggares påverkan. Vi har valt att jämföra 

experternas utlåtanden med vår egen undersökning för att ge uppsatsen ett djup som inte 

annars kunnat uppnås. 

Hans har utfört en egen undersökning på 2000 svenska bloggar och kommit fram till att 

bloggare kan påverka köpbeteende. Det här stämmer bra överens med utfallet på vår 

undersökning där vi kom fram till att blogginlägg kan påverka köpbeteende, då samtliga av 

våra respondenter har blivit påverkade till att fatta köpbeslut. Det här styrker tesen om att 

bloggar kan påverka beteende.  

Hans anser att svenska bloggar har en stark ställning med många besökare varje dag. Det här 

gör att Sverige skiljer sig från de flesta andra länder i världen. Enligt bloggportalen.se har de 

tre största svenska bloggarna i snitt 885.507 läsare per dygn. På andra sidan Östersjön driver 

bloggerskan Diana en framgångsrik bloggportal, gaume.lv. Diana berättar att gaume.lv har 

runt 600 läsare per dag, vilket tyder på att den svenska bloggvärlden särskiljer sig, precis som 

Hans anser.  

Kotler et al., (2008) beskriver en referensgrupp som en grupp individer med liknande åsikter 

och intressen. Hans beskriver den typiska svenska bloggaren som en tjej mellan 16-20 år som 

bloggar inom mode och design. Diana har sedan två år tillbaka bloggat inom mode, vilket är 

hennes största intresse. Diana har sin blogg som en hobby, i Lettland finns det få 

professionella bloggare, medan Hans menar att svenska modebloggar kan tjäna pengar på sina 

bloggar om de har tillräckligt många läsare. Våra respondenter har likande intressen och 

demografi. Dessa tecken tyder på att respondenterna kan befinna sig i bloggarens 

referensgrupp som ser bloggaren som en opinionsledare.  

Modell 1 befinner sig i ett specifikt kontext, nämligen inom modevärlden. Hans styrker det 

här när han beskriver den typiska svenska bloggvärlden. Han menar att modekategorin är den 

mest utbredda i Sverige.  

Modebloggerskan Diana berättar att hon har indirekt påverkat sina läsare till att köpa en 

speciell sminkprodukt en gång. Hon skrev helt enkelt om produktens fördelar, varpå hennes 
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läsare gick till The Body Shop och köpte produkten. Feedback fick hon i form av 

kommentarer på blogginlägget, där läsarna skrev att de köpt produkten. Den här effekten går 

även utläsa i vår modell där feedback i form av kommentarer visar att bloggläsarna har blivit 

påverkade av blogginlägget på något vis.  

Diana menar att reklam på bloggen inte påverkar bloggen negativt, medan vår respondent 

Linda anser att reklam på en blogg kan påverka hennes besök så pass att hon helt slutar läsa 

bloggen. Diana anser däremot att foton är viktigt attribut på en blogg. Våra respondenter är av 

samma åsikt och vi har således kommit fram till att bilder är det viktigaste attributet för 

påverkan. 
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Modevärlden på Internet 
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6. Diskussion 
________________________________________________________________________ 
I diskussionen besvarar vi uppsatsens frågeställning samt redogör för huruvida vårt syfte 

uppfyllts. Det här kommer vi göra med hjälp av att dra slutsatser från föregående kapitel. Vi 

kommer även ge kritik mot uppsatsen samt ge förslag på framtida forskning.  

___________________________________________________________________________ 

6.1 Slutsats 

Målet med vår uppsats var att besvara följande frågeställning: Hur och genom vilka attribut 

påverkar modebloggarens inlägg bloggläsarens köpbeteende? Vårt tillvägagångssätt var att 

utgå från insamlad teori för att sedan arbeta fram en modell. Syftet med modellen var att 

förenkla förståelsen för vilka attribut som påverkar och hur dessa hänger ihop. Därefter 

samlade vi in empiri i form av intervjuer med personer som vi anser är typiska bloggläsare. 

Deras svar analyserades med hjälp av modellen och den tidigare insamlade teorin, för att 

skapa en röd tråd genom hela uppsatsen. För att styrka vår insamlade teori genomförde vi 

även två intervjuer med experter inom vårt valda ämne. Deras svar gav uppsatsen mer 

validitet och reliabilitet, dessa experter utgjorde en oberoende part.  

 

Omgjord modell 1: Modebloggares påverkan genom kommunikation 
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Empirins utfall bildade en tydlig bild över hur modellens komponenter hänger ihop. Modell 2 

är omgjord för att passa till insamlad empiri. Vi kommer här nedan förklara kopplingarna i 

modellen mer ingående.  

Till att börja med består en blogg av tekniska och ytliga attribut, dessa finns presenterade på 

alla bloggar. Ytliga attribut kan anta formen av design, innehåll i blogginlägget, header, 

typsnitt och andra synliga attribut. De tekniska attributen är mer abstrakta och kan påverka 

besöket på bloggen. Exempel på tekniska attribut är: serverhastighet, navigering, hur lätt det 

är att kommentera samt hur mycket teknisk kunnighet som krävs. På vissa bloggar krävs 

lösenord för att kunna läsa inläggen, medan de flesta bloggar är öppna för alla. Det som 

framkom i vår empiriska undersökning var att de ytliga attributen dominerar. Det mest 

påverkande attributet enligt våra respondenter är bilder. Bilderna illustrerar ofta bloggaren 

själv klädd i plagg och accessoarer som hon rekommenderar sina bloggläsare. Samtliga 

respondenter har blivit påverkade och influerade av bilder på bloggar. Flera av respondenterna 

har även fattat köpbeslut till följd av att ha sett produkter i en blogg.  

Alla sex respondenter är påverkade av bloggar i olika utsträckning. Det är de bloggläsarens 

personliga attribut som avgör hur de påverkas, samt hur bloggläsaren kommer reagera på 

blogginlägg. En faktor som vi har identifierat som avgörande vad det gäller de personliga 

attributen är ålder. Detta attribut särskiljer bloggarna mest. Våra yngre respondenter har 

reagerat mer känslomässigt på blogginlägg, än vad de övriga respondenterna gjort. En slutsats 

vi drar av det här är att yngre bloggläsare är mer lättpåverkade. Det här kan ha inflytande på 

deras bloggläsande och sedermera deras livsstil.  

Vi har observerat att samtliga respondenter har förändrat sitt köpbeteende till följd av sitt 

bloggläsande. Det här stämmer bra överens med vad Hans och Diana anser. Diana har märkt 

att hennes läsare köper sådant hon tipsar om, medan Hans har utfört en egen undersökning där 

han kom fram till att bloggar och sociala medier påverkar köpbeteende.  

I modell 2 har vi valt att radera kommentarer från en del av feedbackprocessen. Ingen av våra 

respondenter kommenterar blogginlägg, detta trots att de reagerar både känslomässigt och 

med köpbeteende. Det här är anledningen till att vi har tagit bort kommentarer till från 

modellen, vi anser att vi inte kan diskutera denna faktor mer ingående.  

Vi har valt att analysera ett antal faktorer som kan påverka bloggläsarens besök på bloggen. 

Dessa faktorer kan benämnas som brus och kan liknas som bruset i kommunikations-

processen, som vår modell är baserad på. Här uppstod delade åsikter mellan bloggläsare och 

experterna. Diana, modebloggaren, menar att annonser inte påverkar besöket på bloggen, 

medan bloggläsarna överlag irriterar sig på annonser och reklam. I vissa fall kan det gå så 

långt att bloggläsarna slutar läsa bloggen om det är för mycket annonser. Även plottrig design 

kan vara ett brus som påverkar negativt. Spam är någonting som ingen av våra respondenter 

upplevt, varför vi valt att avlägsna detta begrepp från vår modell.  
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Modell 2 är en ny, förbättrad modell och visar sambanden mellan bloggen och bloggläsaren. 

Bloggläsaren gillar att läsa korta texter, se flera bilder, samt att bloggaren kan påverka sina 

läsares köpbeslut. 

6.2 Slutdiskussion 

Vi skulle vilja inleda den här slutdiskussionen med att påstå att det inte finns någon tvekan 

om att bloggläsare blir påverkade av bloggar. Föga förvånande är det bilder som påverkar 

läsarna mest, något vi kan förstå. Modemagasin består av bilder och det kan vara svårt att 

beskriva ett klädesplagg utan en bild. Utan bilder skulle modebloggar inte existera! Det här 

kan även ses som negativt, då bloggaren kan exponera klädesplagg som hon har fått gratis. 

Det här är en typ av dold marknadsföring.  Enligt Findahl (2010) börjar majoriteten av 

svenska bloggläsare läsa bloggar redan i 12-årsåldern. Vi har uppmärksammat skillnader i vår 

empiri. De yngre respondenterna blir mer känslomässigt engagerade och därför mer 

mottagliga av den dolda marknadsföringen, vilket kan ses som ett samhällsproblem. En 

anledning till att de yngre respondenterna blir mer påverkade än de äldre kan vara att de är 

yngre än bloggarna själva.  

 

Av våra respondenter var det bara två som erkände att de blev påverkade. Anledningen till 

detta kan vara att påverkan är ett laddat ord. Övriga respondenter förklarade istället att de 

blivit inspirerade av blogginlägg. Då undrar vi vad som egentligen är skillnaden mellan att 

vara påverkad och inspirerad. Enligt oss är inspirerad en del av påverkan. Individer vill känna 

att de fattar sina egna beslut och då låter påverkan som ett negativt ord.  

 

Som svar på vår frågeställning påverkar bloggen genom inlägg med bilder. Bloggläsarna blir 

påverkade genom att de har förändrat sin köpprocess samt reagerar känslomässigt på 

blogginlägg. Härmed presenterar vi vår slutgiltiga modell för att illustrera sambandet mellan 

bloggare och bloggläsarens påverkan. Vi hoppas att den här modellen kommer vara till hjälp 

inom framtida forskning inom bloggars påverkan.  

 

Modell 2: Modebloggares påverkan genom kommunikation 
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6.3 Kritik mot uppsatsen 

Vi är medvetna om att vårt urval kan ha varit aningen begränsat. Det här kan ha haft inverkan 

på uppsatsens giltighet. Vår uppsats är inte generaliserbar då vi använt en kvalitativ ansats 

och bara intervjuat sex bloggläsare. Däremot har vi gått på djupet vilket gör uppsatsen 

generaliserbar i vårt specifika kontext. Våra tidigare åsikter inom ämnet kan även ha vinklat 

våra undersökningsmetoder. Däremot har vi ansträngt oss för att tillämpa ett öppet sinne och 

inte styra våra respondenter. Något vi i efterhand har uppmärksammat är att vi borde ha 

intervjuat en svensk modebloggare. Det här för att ge en mer nyanserad bild av bloggvärlden 

då sen svenska bloggvärlden varit vårt huvudfokus.   

6.4 Förslag till framtida forskning 

Fler resurser i form av tid och geografisk placering kan möjliggöra en kvantitativ ansats och 

därmed ett mer generaliserbart resultat. Att undersöka en annan kategori av bloggar är även 

det ett förslag till framtida forskning. Politikerbloggar och musikbloggar skulle kunna vara 

intressanta kategorier för att få veta om det bara är modebloggar som påverkar sina läsare 

eller om andra bloggar också påverkar. Marknadsföring i bloggar är ytterligare en aspekt som 

vi själva skulle analyserat djupare, men tyvärr räckte inte tiden till, samtidigt som vår uppsats 

hade blivit för spretig.  

Vi är övertygade av om att det kommer att forskas mer om hur bloggare påverkar sina läsare, 

då ämnet är högaktuellt, vi har hittills bara skrapat på ytan. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till Hans 

Namn: 

Titel: 

Ålder: 

Bakgrund: 

 

Berätta om ditt förhållande till sociala medier: 

Finns det någon skillnad i hur vi i Sverige använder de sociala medier som finns i förhållande 

till samma medier i andra länder?  

Finns det många opinionsbildare på sociala nätverk?  

Är det någon skillnad på svenskt bloggbeteende och bloggbeteende utomlands?  

Vilka är de mest framgångsrika bloggarna Sverige?  

Kan du definiera den typiska svenska bloggaren?  

Finns det pengar att tjäna i bloggvärlden i Sverige?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 
Intervjufrågor till bloggläsare 

Kan du berätta om dig själv? 

Vad har du för relation till bloggar? 

Vad på bloggar är det som fångar din uppmärksamhet? 

Känner du att du någon gång påverkats av en blogg? 

Har du reagerat känslomässigt på ett blogginlägg? 

Har din livsstil någon gång influerats av en blogg? 

Har du någon gång köpt något efter att ha läst om det på en blogg? 

Känner du att ditt köpbeteende har förändrats på grund av bloggar? 

Kan någonting påverka ditt besök på bloggen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Bilaga 3 
Intervjufrågor till Diana 

Name: 

Tell us about yourself: 

What is your relation to blogs? 

How do you get your readers attention?  

Do you feel like you are a role model? 

Do you feel like you have created strong feelings trough your blog? 

Has your life style changed sense you started blogging? 

Have you effected anyone to make a buying decision after reading your blog? 

Has your buying behavior changed sense you started blogging? 

Do you think some attributes on your blog effects the blog reader‟s opinion about your blog? 

 
 
 
 
 
 
 


