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Förord 
 
 
Idén till denna kandidatuppsats föddes i Stockholm en kall och snöig vinternatt i januari 2012. 
Några dagar senare tog uppsatsen sina första steg på den krokiga och till synes oändliga vägen 
fylld av återvändsgränder och långa uppförsbackar. Men med den gastande vårsolen i 
horisonten lyckades till slut kandidatuppsatsen ta sig fram till denna stund då dessa förord 
skrivs och avslutar en fantastisk resa som likt många andra resor bidragit med flera minnen 
och nya erfarenheter. 
 
Vi vill först och främst börja med att tacka vår ständiga vägvisare och GPS, tillika vår 
fantastiska handledare, som vid flera tillfällen lett oss tillbaka på rätt spår när vi försvunnit ut 
på villovägar. Tack Timurs Umans. 
 
Vi vill också passa på att tacka alla de vänliga människor som ställt upp för uppsatsen längs 
vägens gång och gjort resan möjlig att genomföra. Bland dessa så riktas ett extra tack till alla 
deltagarna i uppsatsens fokusgrupper och till kollektivet i Fruängen. 
 
Sen gör vi det lätt för oss och tackar alla de vi älskar, ni vet vilka ni är och ni vet också hur 
trötta vi är på att skriva.  
 
Tack! 
 
 

“En sån här chans får man bara en gång i livet!” 
    Linus, 9 år   
      
Halmstad, maj 2012  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  __________________________	   	   ______________________________	  

	   	  	  
	  	  Erik	  Abelsson	   Adam	  Herhold	  
	  

 
	  
	  
	  



	  

Sammanfattning 
 
I dagens samhälle blir människan utsatt för mer information än någonsin tidigare. Företagen 
konkurrerar om att just deras budskap ska nå fram till konsumenten för att skapa den 
påverkan som i slutändan resulterar i konsumtion och som företagen tjänar sina pengar 
genom.  
 
Företagen har inte bara problem att sticka ut bland all övrig marknadskommunikation, 
människor blir även allt bättre på att sålla ut den information de själva är intresserade av. En 
av de största svårigheterna i sin kommunikation har företagen fått med den generation som 
precis ska kliva in i vuxenvärlden, de som är födda mellan 1977 och 1994 vilka varit 
uppvuxna med en ständig ström av information. Denna generation kallas för generation Y och 
är individer som utvecklat ett kritiskt sätt att sålla bland information och i synnerhet 
traditionell reklam. Detta tvingar företagen att finna nya vägar för att kunna påverka denna 
kräsna generation som ses som en viktig framtida konsument. 
 
Denna uppsats hade därför som syfte att undersöka en ny möjlig väg för företagen att komma 
åt generation Y på varpå en frågeställning har upprättats som lyder: Hur kan generation Y 
påverkas av produktplacering i bloggar? 
 
Produktplacering i bloggar var av stort intresse att utforska då generationen består av de 
människor som är mest aktiv på sociala medier och som läser flest bloggar. Då det fanns 
begränsad forskning på hur generation Y påverkas av bloggar och forskning inom 
produktplacering främst var gjord på medier så som film och TV fann vi ett kunskapshål att 
försöka fylla. 
 
För att fylla kunskapshålet har framförallt teori om kommunikation, påverkan, och generation 
Y samlats in för att kunna analyseras med det resultat som vi erhöll via en kvalitativ 
undersökning med två fokusgrupper som innehöll deltagare från generation Y.  
 
Resultatet av denna studie påvisade att produktplacering i bloggen kan påverka generation Y:s 
köpbeteende och hur produktplacering bör utformas samt vad som bör tas i beaktning för att 
påverkan på generation Y. Denna studie har därför bidragit med relevant kunskap till ett 
delvis outforskat område. Slutsatserna användas som en vägledning och riktlinjer för flera 
företag och marknadsförare som funderar på eller har bestämt sig för att produktplacera i 
bloggar. 
 
Nyckelord: produktplacering, generation Y, marknadsföring, bloggar, opinionsledare, 
kommunikation 
 
	  



	  

Abstract 
	  
 
In today's society, people are exposed to more information than ever before. The companies 
are competing for their message to reach the consumer in order to create the effect that in the 
end results in consumption which companies make their money through. 
 
Nowadays, the companies not only have problems standing out among all other 
communication, people are also getting even better at screening out the information they are 
interested in. People born between 1977 and 1994 is the first generation who have grown up 
in the information society we see today and are therefore superior earlier generations in their 
way of assimilating information. They are also in general very critical to traditional 
advertising. This generation is called Generation Y and are the new target for marketers 
around the world because of their predicted future purchasing power. 
 
This thesis aim to investigate a new possible way for companies to reach out to Generation Y. 
To preform this investigation a research question were constructed as follows: How can 
Generation Y’s buying behaviour be influenced by product placement in blogs. 
 
Product placement in blogs is of great interest to explore because the Generation Y consists of 
people who are the most active on social media and in reading of blogs. We found out that 
there is limited research on how Generation Y is influenced by blogs and that most research 
on product placement is primarily made on media such as movies and television. Therefore, 
we identified a lack of research which we thought would be interesting and important to find 
new knowledge and understanding for.  
 
To do this, theories of communication, influence, and Generation Y were primarily collected 
to be analyzed with the results we got through a qualitative study with two focus groups that 
included participants from Generation Y. 
 
The results of this study shows that product placement in blogs can influence Generation Y's 
purchasing behavior. It also shows how product placement should be designed and what 
should be taken into consideration to create an influence on the Generation Y. This study 
therefore contributes with relevant knowledge to a partially unexplored area. The conclusions 
can be seen as guidance and directions for many companies and marketers who are 
considering, or have decided to use product placement in blogs. 
 
Keywords: product placement, Generation Y, marketing, blogs, opinion leaders, 
communication 
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1. Inledning 
 
 
I det första kapitlet introducerar vi läsaren i valt ämne och de tankar som ligger till grund för 
uppsatsen. Det börjar med en bakgrund som leder fram till en problemdiskussion som sedan 
mynnar ut i en frågeformulering. Efter det följer syfte, avgränsningar och centrala begrepp. 
 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Det har aldrig funnits så mycket information så lättillgängligt som det gör idag. Forskare har 
räknat ut att all världens information fördubblades mellan åren 2007 - 2010 och fortsätter 
ständigt att öka. Den stora anledningen till denna informationsökning står dagens teknik för 
(Stjärne, 2010). 
 
“Internet har istället spridit sig till allt fler och i stor utsträckning blivit var mans egendom, 
och ingår idag hos många som en naturlig del i vardagen ... 88 procent av befolkningen över 
12 år har tillgång till Internet … Idag har nio av tio användare (88 %) en egen dator och åtta 

av tio (78 %) har tillgång till en bärbar.“ 
(Findahl, 2011, s. 5) 

 
Detta visar på det enorma informationsflöde vi svenskar blir överösta med varje dag. Tips, 
råd, reklam och andra typer av marknadskommunikation sker från alla håll och kanter för att 
konsumenter ska spendera mer på rätt produkter. Utvecklingen har det senaste decenniet gått 
mycket snabbt och krävt att konsumenter blir bättre på att sålla information (Jedbratt, 1999). 
Vad händer då med de som växt upp i den digital tid, de som ständigt haft massvist med 
valmöjligheter och som har anpassat sig till en värld av ständigt informationsflöde? 
 
Denna generation kallas av forskare för generation Y och är ett samlingsnamn för personer 
födda mellan 1977-1994 (Evans, Jamal & Foxall, 2008) Y:et står för ”why” och beskriver en 
mycket kritisk och ifrågasättande generation (Parment, 2008). Flertalet forskare påvisar 
skillnader på denna generation jämfört med tidigare generationer, skillnader som främst 
baseras i förmågan att ta emot och sålla bland information. En produkt av det samhället de 
vuxit upp i (Eisner, 2005). 
 
Generationen Y med dess storlek och även tekniska kunnande ses som en framtida mycket 
stark köpkraft (Wolburg & Pokrywczynski, 2001) och det blir därför viktigt för företag att 
hitta vägar att nå dem, speciellt då forskning visar att generation Y är mindre mottagliga för 
traditionell reklam än tidigare generationer (Crutsinger, Knight & HaeJung, 2009). 
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Marknadsförare är i ständig jakt efter vägar som kan nå fram till denna svårflirtade 
generation, en väg som används är produktplacering där varumärken och produkter placeras i 
olika sammanhang vilket framförallt har förekommit i film och TV. Detta är ett sätt för 
varumärken att nå ut mer subtilt (Blackwell, Miniard & Engel, 2001) och sätta produkter i ett 
sammanhang för konsumenten.  
 
Internet, den stora orsaken till de senaste decenniernas stora informationsökning, ett verktyg 
som generation Y vuxit upp med, lärt sig använda och ser som en självklarhet (Eisner, 2008) 
har blivit en ny kanal för produktplacering. Idag pratas det mycket om sociala medier och ett 
av de sociala verktygen på internet är bloggar som redan på tidigt 2000-tal blev stora 
maktfaktorer i diskussioner på internet och som fortfarande har en bred ställning som medium 
på internet. De största bloggarna i Sverige har hundratusentals läsare varje vecka och har i sig 
blivit en maktfaktor på olika sätt och fått en roll som gör att de har stor makt att påverka sina 
läsare. 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
De svenska marknadscheferna är oroliga över det föränderliga medielandskapet och ser det 
som en utav deras största utmaningar att anpassa sig efter det (Sveriges Marknadsförbund, 
2011). Med en ökad andel marknadskommunikation som sker via sociala medier har senaste 
åren genererat en mängd forskning. Denna forskning grundar sig mestadels på undersökningar 
om vilka former av påverkan sociala medier kan ha på konsumenter. Vad vi kunnat identifiera 
i dessa data är att avgränsningarna på undersökningsgrupper ter sig väldigt generella och drar 
ofta alla konsumenter över en och samma kant så som Kaplan och Michael (2010). 
 
Det finns dock forskning som är mer specifik i sina undersökningar och vilka urvalsgrupper 
de använder. Dessa undersökningar använder sig av klassiska variabler så som kön och ålder 
och skapar resultat som är applicerbara på samma demografiska grupp. Exempelvis har det 
genomförts en kvantitativ studie som heter Makten på andra sidan datorskärmen (2011) som 
handlar om bloggens makt på unga kvinnors köpintentioner. En kvalitativ har också 
genomförts på samma målgrupp, alltså unga kvinnor, som heter Inte utan min Blogg (2010) 
som är en studie om hur denna målgrupp uppfattar och påverkas av produktplaceringar i 
bloggar.  Vad som inte undersöks är hur marknadskommunikationen påverkar en viss 
generation av konsumenter, trots att teori beskriver att skillnader mellan olika generationer 
uppstår. 
 
Parment (2008) menar att generationstillhörighet hos en individ säger mycket om hur den 
agerar som konsument. En generations utmärkande drag går att finna i det samhälle som 
individen vuxit upp och levt i. Det blir på så sätt nödvändigt att förstå sig på hur olika 
generationer fungerar och hur de växt upp för att kunna attrahera dem (Parment, 2008). 
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I bakgrunden beskrivs generation Y, de individer födda mellan 1977-1994, personer som 
precis har kommit eller är på väg ut i arbetslivet vars uppväxt skiljer ganska mycket med från 
tidigare generationer (Eisner, 2005). En generation med stor vana att ta till sig och sålla bland 
mycket information och som framförallt vuxit upp i en värld där internet varit en självklarhet. 
Som Parment (2008) beskriver så säger generationstillhörigheten mycket om hur en individ 
agerar som konsument och med forskning som hävdar att generation Y är mindre mottagliga 
för traditionell reklam återstår frågan hur företagen kan påverka dessa konsumenter? 
 
Som tidigare nämnt finns det mycket forskning som grundar sig på marknadsföring i sociala 
medier, en kanal som kan tänkas passa generation Y som är den generation som spenderar 
mest tid på internet (Findahl, 2011). Men som också nämns är hur denna forskning ofta är 
generell och inte anpassad för att undersöka enbart generation Y. 
 
För att nå generation Y krävs det förfinade och genomtänkta marknadsföringsstrategier 
(Miller, 2006). En marknadskanal som de senaste åren vuxit starkt och som beskrivs ha en 
stark förmåga att nå fram till konsumenter är produktplacering (Martin & Smith, 2008), en 
kommunikationsform som inte bara ses i film och TV utan även börjat leta sig in på internet 
och framförallt i bloggar (Goodman, 2006). 
 
Sveriges 16 största privata bloggar (Bloggportalen, 2012a) och 21 största så kallade 
kommersiella bloggar (Bloggportalen, 2012b) besöks varje vecka av över hundratusen 
besökare. Vad som skrivs och sägs på dessa bloggar når således en mängd svenskar varje 
vecka vilket har gjort bloggen till en unik marknadskanal, en marknadskanal som av forskare 
också anses vara mer trovärdig än andra kanaler på internet (Kelleher & Miller, 2006). På 
detta beskriver även forskare hur bloggar har en stark social makt vilket gör att de har större 
möjlighet till att påverka sina läsare (Nacht & Chaney, 2007). Företag i Sverige har börjat 
använda sig av denna marknadskanal och betala bloggare för att skriva om deras produkter 
där ett uppmärksammat exempel var bloggaren Blondinbella som hade tagit betalt för att 
skriva blogginlägg om produkter (Schori, 2008). 
 
Då tidigare forskning om produktplacering främst ämnar beskriva produktplaceringens 
effekter i TV och film (Wenner, 2004) och då den börjat leta sig in på bloggar, ett medium 
som attraherar generation Y (Findahl, 2011) finner vi ett behov att undersöka denna 
marknadskanals påverkan på denna generation. Behovet grundar sig i avsaknad av tidigare 
forskning om det specifika ämnet men med stöd av forskning om produktplacering Sawyer 
(2006; Sutherland, 2006) och bloggar (Kelleher & Miller, 2006) som båda tycks vara väl 
fungerande marknadskanaler ställer vi oss frågan om dessa kombinerade kan vara vägen till 
generation Y? 
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1.3 Problemformulering 
 
Hur kan generation Y:s köpbeteende påverkas av produktplacering i bloggar? 
 
1.4 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och genom en kvalitativ 
studie skapa en ökad förståelse för hur produktplacering i bloggar kan påverka generation Y:s 
köpbeteende. Syftet blir också att presentera en studie som marknadsförare ska få nytta av i 
sin planering av produktplacering varpå vi ämnar komma fram till viktiga aspekter och 
riktlinjer att ta hänsyn till för att skapa en påverkan på generation Y via produktplacering i 
bloggar. 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Uppsatsen kommer att ha fokus på generation Y som konsumenter och hur de påverkas, vi 
kommer avgränsa oss till enbart svenskar från generation Y där exempel och diskussioner 
kommer kretsa kring svenska bloggare.  
 
Exempel vi kommer använda och undersökningen kommer att baseras på bloggens förmåga 
att påverka generation Y som konsument genom produktrelaterade inlägg. Då vi inte 
använder oss av bloggare som undersökningsobjekt i sig så kan vi heller inte veta vad som 
faktiskt är produktplacering eller vad som är genuina tips. 
 
I arbetet kommer vi inte ta upp de legala aspekter som kan tänkas spela in vid 
produktplacering i olika medium, detta för att avgränsa arbetet och blanda in frågor om vad 
som får göras eller ej i undersökning om konsumentpåverkan. 
 
Vi har valt att enbart fokusera på bloggar som kommunikationsverktyg på webben, trots bland 
annat Twitters tillväxt i Sverige och att många bloggare kommunicerar via andra plattformar 
så har vi valt att avgränsa oss till detta verktyg inom sociala medier. 
 
1.6 Centrala begrepp 
 
Generation Y 
Generation Y är den generation som är född mellan 1977-1994 (Evans, et al., 2008). 
 
Konsumentpåverkan 
Faktorer som influerar konsumenter vid köpbeslut. 
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Produktplacering 
När produkter och/eller varumärken placeras in i medieinnehåll och har som syfte att påverka 
konsumenter utan att de är medvetna om att det är en form av marknadskommunikation 
(Nordell, 1999).  
 
Blogg 
En blogg är ett publiceringsverktyg för webben vars främsta signum är hur informationen 
placeras i kronologisk ordning med det senaste inlägget först (Cohen & Krishbanurthy, 2005). 
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2. Teoretisk metod  
 
I detta kapitel presenterar vi studiens teoretiska metodik som inleds med studiens filosofi 
vidare in i forskningsansatsen och våra val av teori. 
 
 
2.1 Introduktion 
 
Innan vi går in på vår teoretiska referensram väljer vi att presentera våra val av 
undersökningens filosofi och forskningsansats som ligger till grund för utformandet av 
kommande teorikapitel. Dessa helt i linje med de lager av val i den metodologiska processen 
som Saunders, Lewis och Thornhill (2009) presenterar. 
 
2.2 Studiens filosofi 
 
Hur ny kunskap utvecklas och hur olika forskare ser på frågan utvecklar Saunders et al. 
(2009) när de beskriver fyra olika filosofiska utgångspunkter. De vägar till ny kunskap de 
nämner är positivism, realism, interpretivism och pragmatism. Positivism beskrivs som att 
forskarna använder redan existerande teorier för att bygga hypoteser som de sedan kan 
undersöka (Saunders et al., 2009) något som Jacobsen (2002) talar vidare om då han beskriver 
att positivisternas inställning till verkligheten är att de kan beskriva den på ett objektivt sätt. 
Denna objektiva bild ger på så sätt forskningsresultat i statistik eller generaliseringar som går 
att förkasta eller bekräfta (Saunders, et al. 2009). Saunders et al. (2009) beskriver också 
realism vilken är en filosofisk gren med liknande forskningsansatser som positivismen, 
realismen däremot grundar sig i undersökning av världen genom hur den upplevs genom våra 
sinnen och inte hur den ses objektivt. 
 
Den tredje filosofiska ansatsen Saunders et al. (2009) beskriver är den interpretivistiska som 
innebär att det inte går att generalisera världen i lagar och teorier så som positivismen då olika 
situationer ofta är för komplexa och försöker istället finna detaljer och förstå situationers 
sanna natur (ibid.). Den sista utav kunskapsfilosofierna är den pragmatiska, den särskiljer sig 
på så sätt att pragmatiker inte ser någon filosofi som den rätta utan blandar de olika ansatserna 
(ibid.). 
 
Då målet med vår studie var att undersöka hur produktplacering i bloggar påverkar personer i 
generation Y och vår studie var strukturerad genom och bygga på godtagna teorier antog den 
ett positivistiskt förhållningssätt vilket också gjorde att våra slutsatser hade en möjlighet att 
bli generaliserbara på en större grupp. 
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2.3 Forskningsansats 
 
Det finns enligt Jacobsen (2002) två olika sätt att samla in teori som används till grund för 
studien. Det ena sättet är genom en induktiv ansats som syftar på att forskaren undersöker sitt 
problem utifrån och in. Det vill säga att forskaren först undersöker problemen empiriskt för 
att sedan finna teori som kan beskriva de analyserade problemen. Jacobsen (2002) menar att 
fördelen med denna metod är att forskaren inte påverkas av den teori som finns om ämnet. 
Det enligt Jacobsen (2002) andra sättet att samla in teori är via en deduktiv ansats där 
forskaren istället läser in sig på ämnet för att sedan undersöka och bygga upp sina hypoteser 
kring den teori som finns för att sedan testa dem mot verkligheten. 
 
Vi valde att utgå ifrån den deduktiva ansatsen, eftersom vi ansåg att den undersökningsmetod 
vi valt skulle ställa höga krav på oss att vara pålästa i ämnet för att kunna utforma relevanta 
frågor som skapar diskussioner innehållandes det vi vill undersöka för att öka möjligheten till 
att få ut relevanta empiriska bidrag. Vårt val av en deduktiv ansats får stöd av Kreuger och 
Casey (2000) som nämner vikten av att diskutera vilken information som önskas av 
fokusgrupperna innan intervjuerna genomförs vilket tros bli svårt om vi skulle välja en 
induktiv ansats. Vi var medvetna om att det finns en risk att vi skulle färgas av den redan 
insamlade teorin (Jacobsen, 2002) men hävdar att fördelarna av detta val överskuggad 
nackdelarna. 
 
2.4 Val av teori  
 
Avsikten med den här studien var att undersöka hur produktplacering i bloggar påverkar 
generation Y:s köpbeteende. Med grund i vår problemformulering valde vi teori som vi ansåg 
vara relevant för studien. Teorin inhämtades från artikeldatabaser så som ABI/Inform, 
Emerald och Jstore som tillhandahållits av Högskolan i Halmstad. Även Google Scholar har 
använts och litteratur som ansetts vara relevant. 
 
Med utgångspunkt i produktplacering som är en kommunikationsform sökte bredare teori 
kring kommunikation där vi tog oss från Shannon och Weavers (1949) 
kommunikationsmodell som i uppdaterad form genom Doyle och Stern (2006) tar upp 
kommunikation i sin grundläggande form. Från detta smalnar teorin av med sikte mot 
produktplacering i bloggar. Denna avsmalning når via tvåstegskommunikationsmodellen 
(Katz & Lazarsfeld, 1955, refererat i Evans et al., 2008), där kommunikationsmediet 
avgränsas till opinionsledare. Utifrån en persons roll som opinionsledare jämförde vi med 
rollen som bloggare genom teori om bloggar som kommunikationsmedium för att sedan 
komma ner till produktplacering och beskriva dess plats i teorin som en kommunikationsform 
i gränslandet mellan reklam och PR. 
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Teorierna söktes sedan kring generation Y för att få en bättre förståelse kring generationen. 
Avslutningsvis behandlar teorierna påverkan och ännu mer precist i detta avseende, 
konsumentpåverkan som skulle ge oss en inblick i köpbeteende. Dessa teorier grundar sig i 
Kotler et al. (2008) black-box modell. Med denna bas av insamlad teori ansåg vi oss täcka av 
de variabler som undersöks vilket gör att vi på ett teoretiskt grundat sätt kunde ta oss an den 
empiriska undersökningen, helt enligt den deduktiva ansats vi valt. 
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3. Teoretisk referensram  
 
Den teoretiska referensramen har till syfte att presentera teorier inom vårt valda ämne som 
lägger grunden till genomförandet av studien. I slutet av den teoretiska referensramen 
presenteras även en modell som ger en övergripande bild över den insamlade teorin. 
 
 
3.1 Kommunikation och kommunikationsmodellen 
 
Kommunikation handlar enligt Doyle och Stern (2006) om överföring och mottagande av ett 
meddelande, för att kommunikation ska kunna ske så måste detta meddelande tas emot av 
någon. Dessa överföringar och mottaganden av budskap kan ske mellan person till person, 
företag till person eller företag till företag (ibid.). För att förtydliga hur 
kommunikationsprocessen går till beskriver Doyle och Stern (2006) 
kommunikationsmodellen (figur 1.) som ursprungligen skapades av Shannon och Weaver 
(1949) men som istället presenteras i en uppdaterad form och som påvisar problemet med 
brus i varje steg av kommunikationen. Eftersom modellen enbart tar ansats i kommunikation i 
dess enklaste form så har den som Inskip, MacFarlane och Rafferty (2008) problem när 
kommunikationen blir komplex och när mottagaren spelar en större roll. Styrkan i modellen är 
dock att den talar om kommunikation på ett övergripande sätt, och beskriver tydligt potential 
men också problem med vanlig kommunikation (Inskip et al., 2008). 
 
I Shannon och Weavers (1949) ursprungliga modell är bruset enbart riktat mot mediet till 
skillnad från i den nya reviderade modellen där bruset drabbar alla delar i processen. Trots att 
Shannon och Weavers (1949) teori är över ett halvt sekel gammal så är den fortfarande en 
vedertagen modell som används som grund för andra forskare när de skapar 
kommunikationsmodeller anpassade för just deras område, så som Inskip et al. (2008) som 
utgår från modellen för att skapa en kommunikationsmodell anpassad för musikindustrin. 
 

Figur 1. Kommunikationsmodellen (Doyle & Stern, 2006, s. 250) 
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I kommunikationsmodellen (figur 1.) beskriver Doyle och Stern (2006) en förenklad 
kommunikation och pratar om en sändare vars mål är att förmedla sitt budskap till en 
mottagare. För att göra detta väljer sändaren ut ett lämpligt kommunikationsmedium att 
förmedla sitt budskap igenom. 
 
Sändaren måste koda om det ursprungliga budskapet till ord, bilder eller symboler som passar 
det medium denne valt att nå ut till mottagaren igenom. Mediet som budskapet går igenom 
kan vara TV, annonsblad, internet eller liknande. Om mottagaren sedan nås av meddelande 
avkodar denne det. Meddelandet kan avkodas på ett helt annat sätt en det initiala budskapet 
därför gäller det att vara noga med val av medium och mottagare så det tas emot på det sätt 
som sändaren avser. Vad mottagaren gör och tar till sig, den som figur 1 beskriver som 
respons och feedback är det som sedan avgör om kommunikation varit fungerande eller inte 
(ibid.).   
 
3.1.1 Brus 
 
När mottagaren avkodad och erhållit informationen är målet vid all kommersiell 
kommunikation någon form av köp, integration eller användande. Det finns flera faktorer som 
påverkar meddelandet och dess genomträngandekraft till mottagaren och dessa sammanfattas 
under uttrycket brus (Doyle & Stern, 2006). 
 
I den ursprungliga kommunikationsmodellen tar Shannon och Weaver (1949) upp brus och 
förklarar det som en påverkan av informationen som rör sig via mediet för att bli 
kommunikation. De tar även upp hur brus inte bara behöver förstöra kommunikationen eller 
få meddelandet att försvinna i mängden. Brus kan även vara desinformation som vinklar 
informationen på vägen och kan i slutändan ha mer innehåll än det ursprungliga meddelandet, 
trots att den då är felaktig. I Doyle och Sterns (2006) utvecklade kommunikationsmodell 
(figur 1.) där de förutom att addera respons- och feedbackvariablerna även utökat brusets 
påverkan i alla steg av modellen. 
 
För att motverka bruset pratar Doyle och Stern (2006) om uppmärksamhet och tolkning. För 
att nå någon form av effekt måste meddelandet först nå fram och uppmärksammas av 
mottagaren. Om mottagaren inte tar emot ett budskap blir det ingen kommunikation och 
ansträngningen samt bekostnaden går förlorad vilket är ett vanligt åtkommande problem i 
marknadsföring (ibid.). Ett problem som blivit ännu mer förekommande då mer information 
än någonsin tidigare dagligen möter konsumenterna (Stjärne, 2010). 
   
3.2 Tvåstegskommunikationsmodellen 
 
I litteraturen Consumer Behavior använder sig Evans et al. (2008) av Katz & Lazarsfelds 
(1955) tvåstegskommunikationsmodell (figur 2.) som kan ses som ett koncentrat av 
kommunikationsmodellen där mediet ses som en levande person och benämns opinionsledare 
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där varken brus eller feedback nämns. Modellen tar istället ansats på det förhållandet 
mottagaren har till opinionsledaren och den trovärdighet denne utstrålar (Evans et al., 2008).	  
 

 
Figur 2. Tvåstegskommunikationsmodellen (Katz & Lazarsfeld, 1955, refererat i Evans et al., 
2008) 
 
I modellen visas hur sändaren istället för att koda budskapet genom ett medium för information 
eller kommunikation använder sig opinionsledare. Men lika viktigt som att hitta rätt medium i 
vanlig kommunikation för att budskap ska bli rätt avkodade så gäller det att hitta en 
opinionsledare som når ut till de tilltänkta kunderna. 
 
Modellen tar upp den kommunikation som sker från opinionsledare till mottagaren, vad som dock 
kritiseras av bland annat Troldahl (1966) är att modellen inte tar hänsyn till kommunikationen 
från mottagaren. Alltså att en följare blivit varse ett budskap från annat håll och för att styrka detta 
söker bekräftelse hos en opinionsledare. Ytterligare kritik får modellen även för sin ålder, då 
Case, Johnson, Andrews, Allard och Kelly (2004) menar på att informationssökandet på 40-talet 
såg mycket annorlunda ut och ville en person veta något frågade denne en betrodd person, alltså 
en opinionsledare. De beskriver hur informationssökningen idag ser annorlunda ut i och med 
internet (ibid.). 
 
3.2.1 Opinionsledaren 
 
Vad som gör en person till opinionsledare kan ha olika anledningar och de Evans et al. (2008) 
nämner är personer som har någon form av status i olika sammanhang och grupper men även 
personer i roller som utstrålar expertis, skicklighet och kunskap inom ett ämne. Ytterligare 
förklaring på begreppet ger Peter och Olson (2008) samt Solomon, Bambossy, Askegaars & 
Hogg (2006) som beskriver en opinionsledare som en individ eller en grupp som bidrar till 
konsumenternas referensbildning av känslomässiga, kognitiva och uppförandemässiga 
beteenden. Något som också äldre forskning visar på då Kelman (1961) menar att 
opinionsledaren är den person som frekvent påverkar andras attityder och beteenden i 
köpsituationen. Att ha möjlighet att påverka andras attityder och beteende ger en 
opinionsledare därför makt (Reber & Berger, 2006). 
 
French och Raven (1959) har i sin artikel identifierat fem typer av makt som personer kan ta 
eller förtjäna. Trots sin ålder är dessa maktbaser som French och Raven (1959) beskriver 
fortfarande använda i hög utsträckning och trots att de kritiseras för bristande validitet så 
grundar flera forskare sina teorier från dessa maktbaser (Podsakoff & Schriesheim, 1985). 
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En av makt som beskrivs är referensmakt, en makt som baseras i en persons karisma och 
attraktivitet. Makten grundar sig i behovet från de som underordnar sig denna makt att vara, 
se ut eller agera likt den som har makten eller på något sätt ser upp till denna. De personer 
som agerar med referensmakt är vitt spridda mellan allt från kända personer till informella 
ledare i sociala sällskap (French & Raven, 1959). Hinkin och Schriesheim (1989) beskriver 
det som en makt att kunna ge sina refererande en känsla av godkännande och social 
acceptans, något som eftersträvas av följarna vilket gör att referensmakt är något som 
opinionsledaren har. Denna maktbas stöds även av Bachman, Smith & Slesinger (1966). 
 
I litteraturen Hur moderna organisationer fungerar refererar Jacobsen och Thorsvik (2008) 
till hur Weber (1971) förhåller sig till makt, vilken Weber gör genom att prata om auktoritet. 
Auktoritet beskriver han som maktbruk som uppfattas riktigt av de som blir utsatt för det. 
Alltså inte makt som är tagen eller maktanvändande som inte anses rättvist (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). De kategoriserar sedan upp tre former av auktoritet var av en är karismatisk 
auktoritet som går att knyta till Lazarsfeld et al. (1944) opinionsledare. 
 
Den karismatiska auktoriteten beskrivs som att människor följer en person för att denne har 
särskilda nådegåvor eller en speciell utstrålning. De förklarar vidare att det främst handlar om 
personliga egenskaper som skapar denna auktoritet och hur dessa personer hämtas från alla 
delar av samhället (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Den karismatiska auktoriteten kan därför 
kopplas samman till opinionsledare i den utstrålning som enligt Evans et al. (2008) 
nämner.  När det handlar om att påverka människor i större skala och att ändra opinion pratar 
Barbalet (1985) om social makt, en avgränsning av ordet makt som handlar om att förändra 
opinion och riktningar hos människor. 
 
3.2.2 Opinionsledarens påverkan vid social makt 
 
Reber och Berger (2006) beskriver makt och påverkan som två nära relaterade termer där 
makt, precis som den makt som beskrivs ovan, är kapaciteten och möjligheten att få saker och 
ting gjorda (Barbalet, 1985). Påverkan handlar om förverkligandet av makten, alltså 
förståelsen över den makt som tillhandahas och användandet av den (Hinkin & Schrisheim, 
1990). 
 
När det handlar om att påverka människor i större skala och att ändra opinion pratar Barbalet, 
(1985) om social makt, en avgränsning av ordet makt som handlar om att förändra opinion 
och riktningar hos människor. 

 
“...social power is the generative force through which social relations and institutions are 

directed.” 
(Barbalet, 1985, s. 538) 
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En opinionsledare påverkar och har inflytande på människor vilket innebär att den eller de 
som är en opinionsledare kan få en annan individ till att göra något, vilket är Bandura (1977) 
beskrivning av social makt. Just användandet av denna sociala makt kallas inflytande (Hinkin 
& Schriesheim, 1990; Mintzberg, 1983; Salancik & Pfeffer, 1977), inflytande som enligt 
dessa är processen där makt förverkligas. 
 
I den sociala makten finner vi vad Kelman (1961) beskriver som sociala påverkan. Social 
påverkan handlar om hur en persons handlingar, tankar och känslor blir påverkade av andra. I 
sin artikel beskriver Kelman (1961) tre processer av social påverkan som alla på sitt sätt 
förändrar följares tankar eller beteende. 
 
Den första processen är överensstämmelse som handlar om när en individ accepterar påverkan 
från en annan person eller grupp. Detta sker för att passa in och även till och med i vissa 
situationer undvika påföljder. Denna påverkan handlar alltså inte om vad någon egentligen 
tycker utan hur det utåt ser ut som någon tycker, detta för att passa in i sociala sammanhang 
eller fungera under andra omständigheter (ibid.). 
 
Kelman (1961) nästa process är identifikation som handlar om när en person blir påverkad av 
någon denne gillar eller respekterar. Alltså någon som har referensmakt över personen 
(French & Raven, 1959). Den påverkade utför därför handlingar för att bli förknippad eller 
även accepterad av personen eller gruppen den ser upp till. Personer som ständigt identifierar 
sig med någon annan definierar sig själv efter den personens handlingar och åsikter vilket 
skapar en stark relation på så sätt att den identifierade personen får en stark makt (Kelman, 
1961). 
 
Den sista processen Kelman (1961) beskriver är internalisering som handlar om när en person 
accepterar påverkan för att just denna påverkan passar in i bilden av denne eller att påverkan 
kommer ha positiva effekter för någon form av måluppfyllelse. Till skillnad mot 
överensstämmelse så påverkar internaliseringen personens verkliga tankar och inte bara det 
externa beteendet vilket betyder att påverkan här når djupare. 
 
Kelman (1961) säger även att det är ovanligt att dessa processer är rena fall i verkliga livet, 
ofta handlar det om att personer blir påverkade av flera processer samtidigt. Kelman (1961) 
diskuterar även källornas trovärdighet vid dessa processer och nämner att källans trovärdighet 
spelar extra stor roll vid internalisering. Vid de andra processerna är det andra faktorer än 
trovärdighet som spelar roll så som självuppfyllelse eller acceptans vilket gör att 
trovärdigheten där inte spelar lika stor roll (ibid.). Något som även Evans et al. (2009) 
diskuterar när de beskriver källan varifrån konsumenter får tillgång till information om olika 
produkter och hur värdet på denna information ändras i och med attraktivitet och trovärdighet 
(inte nödvändigtvis sanning) hos den som lägger fram informationen. 
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Enligt Kelman (1961) representerar inte opinionsledaren ett företags intresse och skiljer sig 
därför från kända människor som används som frontfigurer och förebilder för produkter och 
tjänster. Det är därför förståeligt när Solomon et al. (2006) säger att företagen vill nå dessa 
opinionsbildare med sina produkter och tjänster och utnyttja opinionsledarens stora inflytande 
på andra människor.  
 
3.3 Kommunikation via bloggar 
 
Som Doyle och Stern (2006) beskriver krävs det för att skapa kommunikation ett 
kommunikationsmedium med en bärare av ett budskap till en mottagare. Att se internet som 
ett enda kommunikations medium är fel och som Porter, Sweetser, Chung och Kim (2007) 
nämner så ökar antalet kommunikationsvägar på internet stadigt. Sociala medier, tidningar, 
forum är alla olika typer av kommunikationsmedium på internet. En blogg är ett enkelt 
publiceringsverktyg för webben som inte kräver några djupare tekniska kunskaper och som 
bäst kännetecknas av sättet den publicerar information med det senaste inlägget först följt av 
resterande inlägg i kronologisk ordning (Cohen & Krishbanurthy, 2005). 
 
Bloggens unika egenskaper som kommunikationsmedium är kanske framförallt dess 
trovärdighet som Porter et al. (2007) påvisar i sin undersökning. Även andra forskare pratar 
om bloggen som ett trovärdigt medium på internet. Kelleher och Miller (2006) har kommit 
fram till att bloggar anses vara mer förtroendeingivande än vanliga hemsidor. Anledningen till 
detta beskriver de beror på att bloggar har en mer mänsklig röst än vanliga hemsidor, något 
som framkallas av bland annat läsarens möjlighet att interagera. 
 
3.4 Produktplacering 
 
Produktplacering kännetecknas av att produkter och varumärken smygs in i medieinnehåll 
med syftet att påverka konsumenterna utan att de är beredda på att bli påverkade eller 
medvetna om att så är fallet (Nordell, 1999).  
 
Produktplaceringen är en kommunikationsform som av många placeras i gränslandet mellan 
PR och reklam, något som gör att de forskare som berör ämnet inte så gärna ger sig in i en 
diskussion mellan PR och reklam. Men som Craig-Lees, Scott och Wong (2008) nämner så är 
arbetet med produktplacering ofta ett arbete som görs av både reklambyråer och PR-byråer. 
De artiklar som går att finna tar antingen ansats från PR så som Product placements as public 
relations av Parduna och McKeeb (1999) eller som i A New Branch of Advertising: Reviewing 
Factors That Influence Reactions to Product Placement av Reijmersdal, Neijens och Smit 
(2010) som utgår ifrån att produktplacering är reklam. 
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Användningen utav produktplacering är knappast nytt utan har en lång historia. De tillfällen 
som ofta nämns som de som spred den virala kännedomen om produktplacering på 
allmänhetens läppar tros vara från 1920-talet. Macy’s, som är ett amerikanskt varuhus, 
anlitade 25 damer till att åka tunnelbana i New York City. Dessa damer blev stiligt sminkade 
och uppklädda med långa vita handskar enbart för att Macy’s ville sälja mer utav just de långa 
vita handskarna (Martin & Smith, 2008). Ungefär samtidigt började flera cigarettbolag att 
sponsra Hollywoodfilmer där kända skådespelare rökte på vita duken (Balasubramanian, 
1994). 
 
Mycket har dock förändrats sedan 20-talet. Produktplacering har därför ökat och letat sig in i 
flera och nya kommunikationskanaler. Exempelvis exponeras produkter och varumärken i 
rörlig media såsom filmer, tv-serier och dataspel. Det finns också produktintegration, 
exempelvis i form av att rollfigurerna i en tv-serie samtalar om en produkt eller att produktens 
namn nämns i sångtexten. Med den utveckling som internet haft de senare åren har företag 
också börjat leta sig till internetsajter  och kanske framförallt bloggar som framställer 
produkter utan uppenbara kommersiella intressen (Goodman, 2006; Martin & Smith, 2008; 
Rotfeld, 2008). 

 
Det råder skilda meningar om vilken effekt produktplaceringen har på konsumenterna. Vad 
som framgår är att tidigare forskning haft svårigheter med att bevisa några positiva effekter på 
såväl försäljningen av produkten (Balasubramanian, 1994; Rotfeld, 2008; Schmoll, Hafer, 
Hilt & Reilly, 2006) som konsumenters attityder till den produktplacerade produkten (Karrh, 
1998). Det förekommer dock vissa enskilda fall som tyder på att det kan bli effekter på 
konsumenters köpbeteende. Ett tydligt fall som pekar på just detta är när en ung Tom Cruise 
bär ett par Ray-Ban 3025 (även kallade Ray-Ban Aviator) i filmen Top Gun där försäljningen 
av denna modell på solglasögon ökade kraftigt efter filmen (Balasubramanian, 1994). Det 
finns forskning som kritiserar produktplacering för att inte påverka försäljningen och att det 
istället bör ses som ett verktyg för att tillexempel öka medvetenheten kring ett varumärke, 
förbättra varumärkets image och för att demonstrera hur produkten används (Marshall & 
Ayers, 1998). 

 
Dagens konsument är van vid reklam och applicerar ett filter när denne stöter på reklam som 
kritisk granskar det aktuella budskapet. Men med produktplacering menar samma forskare att 
detta filter försvinner. (Martin & Smith, 2008; Sawyer, 2006). Forskare menar också på att 
produktplacering kan ha en effekt på människans resonemang och därför tar till genvägar som 
kortsluter en objektiv och kritisk utvärdering. Sutherland (2006) menar att det kan vara 
tillräckligt att en produkt syns i media för att indikera att den är populär vilket Sawyer (2006) 
i sin tur menar kan ha en köpdrivande effekt, något som talar emot Balasubramanian (1994; 
Rotfeld, 2008; Schmoll, et al., 2006) som menade det motsatta. 
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Karrh, (1998) menar att konsumenter kan känna sig vilseledda av produktplacering. Martin 
och Smith (2008) menar dessutom att desto mer allmänheten vet om produktplacering desto 
mer negativa blir dem. Det finns också forskning som däremot menar att konsumenter har en 
relativt positiv syn på produktplacering (Schmoll et al 2006; Sung, De Gregorio & Jung, 
2009). Det finns enligt Sawyer (2006) en exponeringsgräns där produktplaceringen blir för 
frekvent eller uppenbar vilket kan få negativa effekter vilket får stöd av Russel (2002) som 
menar att en alltför uppenbar produktplacering kan uppfattas som negativ.   
 
De svårigheter som kan finnas med att identifiera produktplacering kan innebära att 
persuasion knowledge i högre grad undviks som innebär att mottagaren genomskådar 
avsändarens motiv med kommunikation (Blackwell et al., 2001). Persuasion knowledge är 
alltså viktig att hålla låg då det påverkar hur en konsument tar emot marknadskommunikation. 
Om konsumenten identifierar marknadskommunikationen kan det ha en reducerande effekt 
och till och med bidra med ett negativt förhållningsätt. Då konsumenten inte vill bli utsatt för 
en påtvingad övertalan och lyckas identifiera försök kan konsumenten vända sig mot 
avsändaren (ibid.). 
 
Cameron (1994) menar att information som saknar den övertalande intentionen uppfattas mer 
tillförlitligt av konsumenter. Identifierade övertalningsförsök får istället oftast en negativ 
respons och får inte samma effektivitet som mer subtila övertalningsförsök (Blackwell et al., 
2001). 
 
3.5 Generation Y 
 
Generation Y definieras som den generation som vuxit upp under en tid där de varit 
regelbundet uppkopplade mot omvärlden genom digital uppkoppling (Eisner, 2005). Inom 
forskningen råder det delade meningar om exakt vilka födelseår som inleder respektive 
avslutar en generation, men personer födda 1977 - 1994 definierar Evans et al. (2008) som 
generation Y vilket generationen definieras efter i denna uppsats. 
 
Generationen Y har starka patriotiska känslor och är målsökande, dessutom är de välutbildade 
och har en mer teknologisk kunskap jämfört med tidigare generationer (Eisner, 2005). De har 
även mer kunskap i många former av marknadsföringsstrategier (Wolburg & Pokrywczynski, 
2001) och de känner sig bekvämare i virtuella relationer och beskrivs ofta som beroende av 
sociala medier (Mooney, Wright & Higgins, 2010). 
 
Omgivningen spelar stor för generation Y då deras köpbeslut grundar sig i frågor såsom vem 
är jag, vem vill jag framstå som och vilken grupp vill jag tillhöra? Detta gör att 
marknadsförarna kan skapa dragningskraft genom att använda sig av personer som 
generationen refererar till och låta dessa referenser använda deras produkter eller tjänster 
(Marsden, 2009). Uppvuxna med att alla produkter har ett varumärke ser generation Y många 
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produkter som en förlängning av sig själva och antar varumärkens värde som sina egna 
(Novak, Thach, & Olsen, 2006). 
 
Lazarevic (2012) beskriver hur val av vissa produkter har en psykologisk inverkan på 
grupptillhörigheten hos generation Y som till skillnad mot tidigare generationer är mycket 
mer måna om vad andra tycker om dem och är drivna att ha en trendig social image. I 
undersökningen kommer Lazarevic (2012) fram till att det kan vara bra att använda kändisar 
som en brygga i relationen mellan varumärket och generation Y för att skapa 
varumärkeslojalitet 
 
Under sin uppväxt har generationen blivit utsatt för åtskilligt kommunikations- och 
varumärkesflöde (Parment, 2008) och de ses som ett mycket viktigt segment att nå på grund 
av sin storlek och framtida spenderingskraft (Wolburg & Pokrywczynski, 2001). Vidare är 
generationen Y skickliga på att söka information vilket har utvecklat ett kritiskt tänkande på 
ett naturligt sätt då de ständigt få sålla bland stora mängder information. Med generationens 
goda förmåga att sålla information hävdar forskare att generationen inte påverkas i särskilt 
stor utsträckning av de klassiska reklamannonserna utan är skeptiska till dessa (Crustinger et 
al., 2009; Kotler et al., 2008). En förmåga som också gör att generationen lätt hittar vad just 
de är intresserade av i stora mängder information och på så sätt ta till sig vad de tycker är 
relevant (Crustinger et al., 2009). Generationen är också mer otålig än tidigare generationer 
vilket gör att de inte gärna väntar på något och vill gärna hitta det de söker direkt (Eisner, 
2005). 
                   
Marknadsförarna tvingas därför se längre än till de traditionella marknadsföringsmetoderna 
för att komma åt denna generation. De måste hitta specifika marknadsföringsstrategier som 
tilltalar denna generation då traditionell marknadsföring inte bara förbises eftersom generation 
Y också söker autenticitet i budskap de tar till sig (Crustinger et al., 2009). 
        
3.6 Konsumentpåverkan 

 
“Most human behavior is learned observationally through modeling: from observing others, 
one forms an idea of how new behaviors are performed, and on later occasions this coded 

information serves as a guide for action.” 
(Bandura, 1977, s.22) 

 
Bandura (1977) beskriver hur människor låter sig påverkas av andra vilket även tidigare delar 
i detta teorikapitel visar. Men han tar också denna påverkan vidare och förklarar termen 
konsumentförebild där han beskriver förebilder i rollen som påverkare vid köpbeslut. Där den 
mesta teorin talar om påverkan vid olika val så preciserar sig Bandura (1977) enbart på 
förbilder som påverkar ett köp. Men vad som egentligen händer hos konsumenter och hur 
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denne blir påverkad är en komplicerad process något Kotler et al. (2008) visar i sin modell 
Buyers black-box som förenklad ser ut så här. 
 

 
Figur 3. Buyers black-box (Kotler et al., 2008, s. 239) 
 
Modellen (figur 3.) har till syfte att förklara komplexiteten hos en konsuments beslut. Där 
stimuli ger konsumenten olika former av input för att sedan leda till någon form av respons 
från konsumenten. 
 
Vad som ingår i stimuli kan delas upp i två delar, den ena är marknadsstimuli som innehåller 
Bordens (1964) marknadsmix med dess 4P, pris, produkt, plats och promotion.  Den andra 
delen av stimuli är kulturella faktorer så som ekonomi, teknologi, politik och kultur. Alla 
dessa är ur en konsuments perspektiv makrovariabler som påverkande vid köp. 
  
Processandet av dessa sker hos konsumenten eller vad som kallas konsumentens svarta låda 
(Buyers black-box) som beskrivs i 3.6.1. Köparens respons handlar sedan om hur alla 
variabler omvandlas till ett köpbeslut och vilka beslut som tas vid dessa. Så som val av 
produkt, val av märke, val av inköpsplats, val av tid och antal. Beslutet kan lika väl vara att 
avböja från att köpa en produkt (Kotler et al., 2008). 
 
3.6.1 Konsumentens svarta låda 
 
Modellens (figur 3.) kärna är den svarta lådan som står för de faktorer som finns kring 
konsumenten och de variabler som direkt spelar in på denne. I den svarta lådan placerar 
Kotler et al. (2008) in två undermodeller som förklarar de processer som sker. Den ena är den 
så kallade köpprocessen (buyer decision making process) och den andra är köparens 
karakteristika (buyers characteristics). 
 
3.6.2 Köpprcessen 
 
I köpprocessen har Kotler et al. (2008) beskrivit de faser en konsument går igenom fram till 
ett köp av en vara eller en produkt. Faserna ser ut som följande: 
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• Problemfasen: Köparen identifierar ett behov eller problem som denne vill lösa. 
• Informationsfasen: Söker information på hur behovet kan uppfyllas eller problemet kan 

lösas. 
• Värderingsfasen: Utvärderar vilka alternativ som finns och de variabler som påverkar vid 

valet av dem. 
• Köpfasen: Beslutet att genomföra köp görs och här får consumer black-box modellen 

(figur 3.) svar på frågan om Buyer respons. Alltså var, hur, när m.m. produkten inhandlas. 
• Utvärderingsfasen: Efter köpet utvärderar konsumenten produkten utefter. Viktigt för 

framtida beslut och för relationer med kunden (ibid.). 
 
3.6.3 Köparens karakteristika 
 
I denna modell (figur 4.) beskriver Kotler et al. (2008) karakteristiska faktorer hos 
konsumenten som kan ha en stark påverkan på vid köp. Modellen börjar från vänster 
kulturella faktorer som är de allra svåraste hos en konsument att påverka och tar sig vidare till 
sociala, personliga och psykologiska faktorer i följd som anses lättare och lättare att påverka 
fram till ett köp. 

 
Figur 4. Factors influencing consumer behaviour (Kotler et al., 2008, s. 240) 
 
3.6.3.1 Psykologiska faktorer 
 
Den lättaste av konsumentens karakteristiker att påverka är den psykologiska. Det är de tankar 
och behov som konsumenten ytterst känner, faktorer som inte rotar sig så djupt och som 
genom reklam och annan påverkan är enklast att påverka. De psykologiska faktorerna är 
motivation, uppfattning, lärande och föreställningar och attityder. Uppfattning handlar om 
hur olika personer uppfattar olika budskap på olika sätt (Kotler et al., 2008). Lärande handlar 
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om konsumentens förmåga att förstå och lära sig ett budskap och föreställningar och attityder 
handlar om personers tankar om produkter, tjänster eller andra personer. Till exempel om en 
konsument gillar ett märke är detta en attityd som kommer spela roll vid nästa köp av en 
produkt med samma märke (Kotler et al., 2008). 
 
3.6.3.2 Personiella faktorer 
 
Nästa karakteristiska faktorer som ligger något mer rotad hos konsumenten är de personiella 
faktorerna. Dessa sammanfattas under kategorierna ålder och livscykel, sysselsättning, livsstil 
och personlighet och självbild (Kotler et al., 2008). Alla dessa är föränderliga faktorer som till 
hög grad påverkar köpbeteendet hos konsumenter. Det faktum att de är så snabbrörliga och att 
de kan förändras gör även att de är lättare att påverka än de andra faktorerna (ibid.).  
 
3.6.3.3 Sociala faktorer 
 
En konsuments beteende är också påverkat av sociala faktorer så som grupptillhörighet, 
familj och social status (Kotler et al., 2008). Grupptillhörighet kan både handla om de sociala 
grupper någon tillhör och vilka val någon gör för att få acceptans i dessa (ibid.) men kan 
också handla om referensgrupper och personer som någon ser upp till och handlar efter 
acceptans hos dessa (Kelman, 1961). I denna faktor ingår också roll och status, alltså vilken 
position en person har i en grupp och vilken status denne har (Kotler et al., 2008). Sist bland 
de sociala påverkansfaktorerna finns familjen som en påverkande faktor (Kotler et al., 2008). 
 
3.6.3.4 Kulturella faktorer 
 
Den mest basala delen av en konsuments karakteristikor kategoriseras som kultur, subkultur 
och social klass under de kulturella faktorerna. Dessa är de mest rotade faktorerna hos en 
konsument som också är de som är svårast att påverka. Dessa faktorer är ofta skapade från 
barnsben och innehåller de värden och den etik och moral som konsumenten uppfostras in i. 
Både från familj men även från samhället i stort och dess institutioner. Med subkultur menas 
de mindre kulturer som finns inom en kultur alltså en mindre grupp människor med 
gemensamma värden baserade på gemensamma livserfarenheter och situationer. Sista 
gruppen inom de kulturella faktorerna är sociala klasser, som baseras på hur en person är 
placerad i samhällets sociala struktur. De flesta samhällen består av olika former av klasser 
som till stor del påverkar människors behov, beteenden och uppföranden (ibid.). 
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3.7 Modell 
 
Denna avslutande del i teorin är till för att delvis summera den teoretiska referensramen men 
också för att öka förståelse för hur teorin hänger samman och förklara hur denna studie 
undersöker sin problemställning. Detta är alltså en modell som vi arbetat fram till studien som 
förklarar svårigheterna med att nå generation Y men också hur de kan nås och bli påverkade 
enligt teorierna. Modellen vill vi därför undersöka närmare för att se om den är en trovärdig 
(om än något förenklad) bild av hur verkligheten fungerar.  

Figur 5. Utarbetad modell  
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Modellen börjar uppifrån genom marknadskommunikation i sin väg mot generation Y som 
via diverse medium som Kotler et al. (2008) kommunikations modell beskriver försöker nå 
generation Y men begränsas av det informationsfilter som generationen anses ha utvecklat för 
att sålla bort brus. (Crustinger, et al., 2009) 
 
För att ta sig igenom detta informationsfilter krävs kommunikation som har en stark 
brusgenomträngande kraft och som intresserar generation Y. Genom att använda sig av 
bloggare som fungerar i rollen som opinionsledare (Evans, et al., 2008) som generation Y 
lyssnar till (illustreras av blåa pilarna) och själv söker kommunikation från (illustreras av 
bubblorna) skapas den kommunikation som kan tränga igenom informationsfiltret.  
 
Genom denna relation mellan opinionsledaren på bloggar och generation Y beskriver 
modellen hur produktplaceringen tar sig igenom generationens informationsfilter och når fram 
som en form av dold marknadskommunikation. Modellen illustrerar sedan hur denna 
kommunikation leder fram till påverkan av generation Y:s köpbeteende. 
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4. Empirisk metod 

 
I den empiriska metoden presenterar vi de tillvägagångssätt och den metod vi valt för att 
genomföra studien. Dessa val kommer även diskuteras utefter de effekterna på resultat och de 
kan tänkas haft. Genom att vara kritiska mot våra val kan vi även avgöra resultatet och 
arbetets trovärdighet. 
 
 
4.1 Studiens design 
 
Målet med en undersökning är enligt Jacobsen (2002) att utveckla nya kunskaper. För att göra 
detta menar han att det finns två huvudstrategier för forskningens design. Dessa två är 
beskrivande eller förklarande forskning. Skillnaden mellan dessa studier kan förklaras genom 
att den beskrivande forskningen svarar på frågeställningar av varianterna var, när, hur, vem 
och vilka, medan den förklarande svarar på frågan varför (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wägnerud, 2004). Saunders et al. (2009) medhåller att forskningens design kan vara 
beskrivande eller förklarande och lägger dessutom till explorativ forskning som används när 
det finns en oklarhet kring problemets omfattning och utseende, och används för att öka 
förståelsen kring detta. 
 
Mattsson och Örtenblad (2008) räknar även upp fler strategier i normativ-, explorativ- och 
paradigbestämmande forskning där dock beskrivande och förklarande forskning fortfarande 
nämns som de vanligaste typerna. Den beskrivande forskningen har som syfte att beskriva ett 
fenomens natur, hur det ser ut och fungerar, inte hur det borde vara. Mattsson och Örtenblad 
(2008) beskriver den förklarande forskningen som kartläggande utan att egentligen förklara 
olika fenomens sammanhängande. Den förklarande forskningen tar istället ansats i att förklara 
varför saker förhåller sig som de gör för att få en djupare insikt kring ett ämne (ibid.). Målet 
med vår studie kommer vara att undersöka hur produktplacering i bloggar kan påverka 
generation Y varpå forskningen kommer vara beskrivande. 
 
Uppsatsen utgick från en hermeneutisk vetenskaplig inriktning. Hermeneutisk inriktning 
syftar till att förklara avsikten, meningen eller syftet bakom en företeelse (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2010). Hermeneutisk inriktning passar lämplig in för den här studien då vi 
tolkade hur personer inom generation Y diskuterar produktplacering på bloggar. 
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4.2 Datainsamling 
 
Det finns två typer av metoder att samla in data på och de är antingen kvantitativ eller 
kvalitativ (Jacobsen, 2002; Patel & Davidsson, 2003). Valet av inriktning väljs utifrån hur 
problemet är formulerat och vilken kunskap som efterfrågas av forskaren (Trost, 2007; Patel 
& Davidsson, 2003). Den kvantitativa metoden tar generellt sett hjälp av matematik och 
statistik för att ta reda på utsträckning av ett fenomen och beskriver det på bredden. I 
undersökningar med en kvantitativ ansats används enligt Backman (2008) ofta 
kvasiexperiment, test, prov, enkäter och frågeformulär för att bilda numeriska observationer 
och resultat som sedan kan analyseras.  
 
Den kvantitativa ansatsen kallar även Jacobsen (2002) för extensiv och med det menar han att 
undersökningen hanterar många enheter och är relativt sluten. Avsikten med denna form av 
undersökning är analysera många samlade enheter för svara på en viss frekvens av ett 
fenomen (Trost, 2007). Nackdelen med en kvantitativ metodansats är att den inte tillåter 
inställningar och motiveringar till fenomen träda fram på ett tillfredställande sätt (Bryman & 
Bell, 2005), något som istället besvaras via en kvalitativ forskning. 
 
Den kvalitativa metodansatsen inriktar sig på ett mindre antal enheter och istället för att titta 
på ett fenomen på bredden går den på djupet. Då en studie vill beskriva verkligheten på det 
sätt som undersökningspersonerna ser den är en kvalitativ ansats att föredra eftersom den 
tillåter forskarna att undersöka och tolka beskrivningar och kontext (Bryman & Bell 2005). 
Backman (2008) beskriver dessutom den kvalitativa forskningsprocessen som mer flexibel, 
vilket också ger större utrymme för ändringar under rapportens gång. Jacobsen (2002) och 
Trots (2010) menar att en kvalitativ studie är bra att använda sig av när informationen inom 
det valda ämnet är knapphändig och målet är att ge en tydligare förklaring och förståelse av 
detta. 
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats vid insamlingen av vår empiri då den 
tidigare forskningen på valt område är begränsad. Efter denna studie besvarar frågan ”hur” 
blir denna forskning beskrivande och därför är den kvalitativa metoden den mest fördelaktiga 
enligt Jacobsen (2002). Valet ansåg vi också vara riktigt då vi ämnade att undersöka ämnet på 
djupet vilket gör en kvalitativ studie mest lämplig (ibid.). 
 
4.3 Strategi 
 
För att samla in de primärdata som krävs för vår studies relevans diskuterade vi olika 
tillvägagångsätt där vi tillslut ansåg att fokusgrupper skulle användas för ändamålet. 
Interaktiva diskussioner står i centrum med fokusgrupper för att samla in data där ämnet som 
diskuteras är bestämt på förhand av forskaren (Kreuger & Casey, 2000). En samtalsledare 
inleder diskussionen i fokusgruppen, tillför nya aspekter och ställer frågor för att hålla igång 
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diskussionen. Målet är dock att gruppmedlemmarna ska diskutera fritt med varandra i största 
möjliga mån (ibid.), detta gäller också för att hålla gruppintervjun så öppen som möjligt 
(Jacobsen, 2002). 
 
Med fokusgrupper är syftet enligt Kreuger och Casey (2000) att få bättre förståelse om ett 
specifikt ämne genom att samla information om människors tankar och känslor kring ämnet. 
Cresswell (1998) menar att fördelarna med att låta individer prata i en grupp är att deltagarna 
stimulerar varandra och reflekterar över och berättar sina erfarenheter och åsikter. Dessutom 
kan diskussioner i grupp medföra att ämnen som diskuteras blir mer uttömda, penetrerade och 
belysta från olika perspektiv än vad fallet skulle bli vid enskilda intervjuer (Kvale, 1997). 
 
Jacobsen (2002) menar att gruppintervjuer fungerar allra bäst när undersökarna vill få fram 
individers erfarenheter av ett speciellt förhållande. Fördelen med gruppintervju är att den kan 
sätta igång en tankeprocess hos individen som den bearbetar och reflekterar över med hjälp av 
andra individer som exempelvis kan påminna varandra om vissa upplevelser (ibid.). I 
gruppintervjuer utvecklar gruppen ofta en gemensam tolkning vilket kan vara fördelaktigt för 
vår studie då vi undersökte generation Y. Med gruppintervjuer kommer fokusen på relationen 
mellan individer som ofta får fram om relationen präglas av enighet eller oenighet (ibid.). 
 
Vad som är viktigt att beakta med gruppintervjuer menar Jacobsen (2002) är att de resultat 
som kommer ut kan vara en produkt av grupprocesser såsom makt och dominans. Den största 
utmaningen är därför för den som ska styra och genomföra gruppintervjun att undvika detta 
(ibid.), samt att undvika att deltagare endast ger svar som anses vara socialt accepterade då 
risken annars är att gå miste om användbar information om detta inträffar (Wibeck, 2010). 
 
Den främsta anledningen till varför vi valde att använda fokusgrupper som 
undersökningsmetod var för att den ger en god insikt i komplexa beteenden och motivationer 
hos gruppdeltagarna. En av de viktigaste aspekterna enligt Carson, Gilmore, Perry och 
Gronhaug (2001) är att primärt studera samtalen i fokusgrupperna vilka får större betydelse i 
slutändan än de personliga åsikterna, då de personliga åsikterna ofta sätts mot varandra i en 
diskussion där meningarna måste förklaras. Då vi heller inte kunnat finna några tidigare 
relevanta uppsatser inom ämnet som använt sig av fokusgrupper tror vi att viktiga aspekter 
kan dyka upp genom diskussioner och debatter vilket är vår sekundära anledning till valet. 
 
4.4 Förberedelser och genomförande 
 
För att säkerhetsställa kvaliteten från våra fokusgrupper är det viktigt med noggranna 
förberedelser enligt Kreuger och Casey (2000) som vidare menar att såväl informationen och 
syftet med studien ska vara tydligt definierat. Detta uppnåddes i vårt inledande kapitel där 
uppsatsens mål tydligt definieras i problemdiskussionen, frågeställningen och syftet. 
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Enligt Polit och Beck (2007) bör en fokusgrupp bestå av fem till 15 stycken relativt likartade 
deltagare för att skapa en komfortabel känsla i gruppen och så att alla ska kunna ha chansen 
att komma till tals. Något som även beskrivs av Jacobsen (2002) som dock väljer att avgränsa 
sig till mellan fem och åtta deltagare. Då ett för stort antal gruppmedlemmar innebära att alla 
kan ha svårt för att vara aktiva och delaktiga i diskussionen enligt (Creswell, 1998) valde vi 
att göra två grupper á fem deltagare per grupp för att de tidigare teorier om gruppens storlek 
följs och även att vi får en grupp som vi själva ansåg oss hantera. 
 
Vi förberedde oss genom att utforma en intervjuguide med specificerade och relativt många 
frågor som Wibeck (2010) beskriver som en strukturerad fokusgruppsintervju. Öppna frågor 
är att föredra i fokusgrupper då Häger (2007) menar att slutna frågor ger slutna svar. Med 
öppna frågor blir korta svar som “ja”, “nej” eller “vet inte” mer uteslutna och leder istället till 
de förklaringarna, beskrivningar och diskussion vi eftersträvar (Kreuger & Casey, 2000). 
 
För att få fokusgrupperna att känna sig bekväma och börja diskutera är det lämpligt att ställa 
en inledande öppningsfråga som är enkel för alla deltagare att besvara. Svaren brukar inte 
analyserar utan får ses som ett smidigt sätt för att komma igång och vara uppvärmda inför 
kommande frågor (ibid.). Nästa fråga ska vara introducerande som syftar till att presentera 
ämnet för diskussionen och få deltagarna i fokusgrupperna att börja reflektera på sin relation 
till ämnet. Efter den introducerande frågan är det lämpligt att ställa övergångsfrågor som 
syftar till att vara en logisk brygga mellan introduktionsfrågan och huvudfrågorna som 
fokuserar på ämnen som kräver mest uppmärksamhet i analysen (ibid.). 
 
Vi valde att utforma en intervjuguide (bilaga 1.) för att se till ovanstående punkter och för att 
kunna jämföra och analysera svaren enklare från fokusgruppsintervjuerna. Frågorna är 
formulerade för att kunna besvara vår ställda problemformulering. Frågorna testade vi innan 
fokusgrupperna på några personer för att säkerhetsställa att frågorna uppfattades korrekt och 
inte var för svårtolkade. Den responsen vi fick av testpiloterna var att allt var lätt att förstå 
varpå vi inte behövde omformulera våra frågor. 
 
Med fokusgrupper som undersöknings metod fick vi agera moderatorer där vår uppgift blev 
som Jacobsen (2002) nämner. Dessa är att ställa frågor, lyssna och be om fördjupning. Vi 
utgick från frågorna i vår intervjuguide. När samtalen tillät kom vi att agera passivt för att låta 
deltagarna diskutera för att sedan när diskussionerna kom på glid eller vi ville gå vidare i 
samtalet agera mer aktivt. 
 
4.5 Urval 
 
Det urval vi gjorde för våra fokusgrupper blir ett strategiskt bekvämlighetsurval. Det 
strategiska i urvalet ligger i att vi valde personer som täcker upp den breda åldersvariationen i 
generation Y detta efter Jacobsens (2002) teori om urval efter bredd och variation. Detta gör 
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också att åldern blir en brytegenskap som skapar heterogena grupper, något som kan vara 
mycket fruktsamt (ibid.). Detta leder oss till bekvämligheten i urvalet där vi valde deltagare 
till fokusgrupperna som vi på förhand känner sen tidigare eller har en relation till, både för att 
kunna konstruera en fungerande grupp men också för att de är lätta att få tag på vilket är 
Esaiasson et al. (2004) beskrivning av ett bekvämlighetsurval. Genom att göra ett 
bekvämlighetsurval försäkrade vi oss också om att de respondenter som valdes är personer 
som är villiga att lämna information om sig själva, något som Jacobsen (2002) beskriver som 
viktigt. En annan faktor som spelar in vid bekvämlighetsurvalet är att respondenterna har oss 
som undersökare som minsta gemensamma nämnare vilket vi tror får respondenterna att våga 
öppna sig ge uttömmande svar. 
 
4.6 Analysering av fokusgruppsdiskussionerna 
 
Det är viktigt enligt Kreuger och Casey (2000) att tänka på syftet med studien när 
analyseringen av den insamlade data tas vid då det är syftet som styr undersökarna åt rätt håll. 
Om den som undersöker hela tiden har syftet definierat och i åtanke blir denne mer effektiv 
med att hitta och ta fram relevant information. Under våra fokusgruppsintervjuer spelade vi in 
samtalen för att kunna lyssna på diskussionerna igen och på så sätt undvika att gå miste om 
viktig information. Dessa intervjuer transkriberades i stora drag och till det viktigaste då exakt 
transkribering blir svår då samtalens dynamik gjorde dem svåra att överföra till skriven text. 
 
Med den viktigaste och mest relevanta informationen från båda fokusgruppsintervjuerna 
transkriberade började analysen av materialet, en analys som gjordes med utgångspunkt ur det 
syfte och den problemformulering vi hade. Genom att kartlägga datan valde vi att frångå de 
kommentarer som låg utanför vårt ämne för att istället ringa in de diskussioner som passade in 
på vår teoretiska referensram. I vårt analyskapitel valde vi därför att ta upp de delar som bäst 
matchade vårt syfte och vår frågeställning och som grundat sig i vår teori för att kunna finna 
slutsatser. 
 
4.7 Operationalisering 
 
Saunders et al. (2009) beskriver hur operationalisering är det jobb som görs för att översätta 
de teoretiska begrepp som används till indikatorer som gör vår empiriska studie applicerbar 
och på så sätt även mätbar på den teori som valts. Med utgångspunkt i vår problemställning 
och vår teoretiska referensram skapar vi de indikatorer Saunders et al. (2009) beskriver för att 
förstå om generation Y:s köpbeteende påverkas av produktplacering i bloggar.  
 
För att skapa dessa indikatorer och kunna koppla dem till teorin utgick vi från den teoretiska 
referensramen vid skapandet av vår intervjuguide (bilaga 1.) och ställde frågor på ett öppet 
sätt men med utgångspunkt att svaren kommer röra sig kring vissa delar av teorin.  
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4.7.1 Fokusgruppernas initiala del 
 
Första delen av vår intervjuguide användes främst för att förstå oss på fokusgruppernas 
karaktär som kunde ligga till grund för framtida tolkningar av olika svar och dessa placerades 
under rubriken Öppning av fokusgruppen. 
 
Efter det placerade vi rubriken Introduktionsfrågor. Dessa frågor hade ett dubbelt syfte där de 
både gav oss ytterligare grund till fokusgruppernas karaktär men framförallt grund för att 
jämföra teori kring generation Y. Utefter svaren i denna del jämfördes teorier från bland annat 
Evans et al. (2008), Crustinger et al. (2009) och Wolburg och Pokrywczynski (2001). I denna 
del av intervjuguiden fick vi också en ytterligare bild av deltagarna och deras vanor på 
internet då diskussionen jämfördes med teorier kring internetvanor och kommunikation.  
 
Från Introduktionsfrågorna tog sig intervjuguiden vidare mot våra Övergångsfrågor. Detta är 
frågor som gav oss en utökad förståelse för deltagarna och deras syn på reklam och PR för att 
bland annat kunna jämföras med Crustinger et al. (2009) teorier och för att smidigt leda 
fokusgrupperna in mot huvudämnet kring produktplacering. 
 
4.7.2 Produktplacering i bloggar 
 
Denna del av intervjuguiden kallar vi för Huvudfrågor och den delade vi upp i fem 
underrubriker. Detta för att få ett strukturerat sätt att kunna undersöka om påverkan är möjlig 
och därmed sker, för att kunna gå djupare och se hur denna påverkan sker.  
 
4.7.2.1 Produktplacering 
 
Vi tog först upp produktplacering för att kunna se deltagarnas syn på denna 
kommunikationsform för att kunna jämföra med teorier från Martin och Smith (2008) som 
menar på att konsumenter har en negativ syn på produktplacering. Vi kunde även genom detta 
jämföra motsatta teorier som Schmoll et al. (2006) och Sung et al. (2009) som hävdar att 
konsumenter generellt har en positiv syn på produktplacering. Dessa två synsätt jämfördes 
också mot varandra genom Sawyer (2006) och Russel (2002) teorier om produktplaceringens 
frekvens. 
 
4.7.2.2 Bloggen som kommunikatör 
 
Nästa del kallade vi Bloggen som kommunikatör och här jämförde vi framförallt bloggens 
kraft som brusgenomträngande kanal efter Kotler et al. (2008) kommunikations modell (figur 
1.).  
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4.7.2.3 Opinionsledare 
 
Vidare i intervjuguiden kommer Opinionsledare. Här kunde vi jämföra Evans et al. (2008) 
teorier om opinionsledare och deltagarnas syn på bloggen i denna roll. Ytterligare kunde vi 
jämföra French och Ravens (1959), Kelmans (1961), Banduras (1977) och Barbalets (1985) 
teorier om makt för att komma fram till om bloggen har erhållit den makt som krävs för att 
påverka generation Y som konsumenter och på så sätt ha möjlighet att bevisa om påverkan är 
möjligt.  
 
4.7.2.4 Påverkan 
 
Nästa steg i intervjuguiden kallade vi Påverkan. Här diskuterade deltagarna om de anser sig 
ha blivit påverkade av bloggen och i sådant fall varför. Här tog vi efter att ha bevisat att 
påverkan sker ett steg djupare för att finna hur påverkan sker. Vi kunde fortsätta att jämföra 
redan nämnda teorier om makt men också förstå vilka faktorer som verkligen påverkas hos 
generation Y. Detta gjorde vi genom att jämföra de svar vi fick med Kotler et al. (2008) svarta 
låda (buyers black-box) varpå vi kunde förstå vilka faktorer hos generation Y som verkligen 
påverkas.  
 
4.7.2.5 Påverkan utvalda blogginlägg 
 
Avslutningsvis ville vi låta fokusgruppen diskutera kring samma bloggare och inlägg för att 
bland annat kunna jämföra med Blackwells et al. (2001) teorier om persuasion knowledge. 
Detta gjorde vi genom att dela ut tre utskrivna blogginlägg (bilaga 2.) och låta grupperna 
diskutera efter dessa. Blogginläggen skiljde sig avsevärt åt, både när det gällde författarna av 
dem men också hur de var skrivna.  
 
4.8 Reliabilitet och validitet 
 
Jacobsen (2002) skriver att även en undersökning av kvalitativ karaktär ska kritiskt granska 
giltigheten (validiteten) och tillförlitligheten (reliabiliteten) av resultaten. Trots (2010) menar 
att reliabilitet uppnås om en mätning är stabil och inte slumpmässig. Validitet menar Jacobsen 
(2002) innebär att empirin ska vara giltig och relevant, mäta det som vill mätas och att 
informationen uppfattas som relevant. Reliabilitet uppnås genom att undersökningens 
genomförs på ett trovärdigt vis (ibid.). För att uppnå en önskvärd validitet har vi haft 
fokusgrupper med personer som hör till generation Y där den yngsta deltagaren är 19 år och 
den äldsta är 32 år. Det genererar i relevant och giltig information som talar för hela 
generationen. Genom vår kvalitativa ansats erhåller vi djupare svar som kan utvecklas och 
förklaras vilket medför en starkare validitet. Analysen av undersökningen är ordentligt 
genomförd och utarbetad vilket stärker validiteten då vi anser oss ha mätt det vi velat mäta. 
Det finns en risk att personer som deltagit i fokusgrupperna har velat framställa sig själva på 
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ett visst sätt. Det skulle t.ex. kunna vara en person som inte vill framstå som en person som 
inte påverkas av någon eller något. Detta skulle kunna sänka validiteten något, men vi hoppas 
att och tror att vi undkom detta fenomen genom att säkerhetsställa innan vi började 
fokusgrupps intervjuer att det inte fanns något rätt eller fel, utan att vi bara ville höra deras 
åsikter och få igång en diskussion. 
                                                                                                                              
Reliabiliteten ökar också då vi spelade in fokusgruppsintervjuerna för att minimera riskerna 
att gå miste om viktig information. Trovärdigheten i en kvalitativ studie är svårare att uppnå 
än vid en kvantitativ studie menar Trots (2010).  Men vi tror oss uppnå hög trovärdighet då 
vår ambition var att stå utanför diskussioner så mycket som möjligt och bara ställt frågor och 
följdfrågor då det krävdes till fokusgrupperna. Eftersom vi lät ordet vara fritt undvek vi att 
deltagarna hamnade i låsta svars alternativ vilket vi anser gav upphov till mer uttömmande 
och öppna intervjuer. 
 
Vi var mycket noggranna med att ställa frågorna så korrekt och likvärdigt som möjligt under 
fokusgruppsintervjuerna för att minimera missuppfattningar. Båda forskarna till denna 
uppsats deltog vid fokusgruppsdiskussionerna och agerade moderatorer och undvek därför 
risken att frågorna skulle ställas annorlunda. Trovärdigheten för uppsatsen analys och resultat 
styrks av att vi varit mycket noga med frågornas formuleringar, vilket medfört att vi kunde 
jämföra likheter och skillnader med olika deltagares svar. Validiteten minskar dock i det 
avseendet att det finns risk för att vi kan ha missuppfattat eller misstolkat vissa svar fel. Detta 
hoppas vi dock ha kunnat råda bot på genom att båda forskarna genomgående har haft 
uppsatsens syfte och problemfråga i tankarna. 
 
Den bristande erfarenhet forskarna har om att genomföra fokusgrupper kan anta påverka 
reliabiliteten negativt då vi som moderatorer kände oss mer självsäkra i den andra 
fokusgruppen än i den första. För att motverka att detta skulle spela in på reliabilitet så valde 
vi att följa samma utarbetade intervjuguide till båda fokusgrupperna. Intervjuguiden var 
utformad med hjälp av litteratur gällande på vad som är viktigt att tänka på. Vi var alltså 
konsekventa i sättet att genomföra fokusgrupperna och hur vi formulerade frågorna, vilket 
stärker reliabiliteten. 
 
Fördelarna med vår kvalitativa studie är att resultatet är baserat på omsorgsfullt sökande efter 
teorier och empirisk data. Detta detaljerade sökande ger studien en stabil grund och hög 
trovärdighet (Denscombe, 2004). Reliabiliteten och validiteten styrks även av att vi var exakta 
i återgivningen av källor till information till sekundärdata. Detta gör att vi anser oss ha 
uppnått den önskade reliabiliteten och validiteten som krävs för denna studie. 
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4.9 Generaliserbarhet 
 
Thomsson (2002) menar att generaliserbarhet eller att generalisera innebär att studien ska vara 
intresseväckande och möjligt att ta till sig. Vidare så ska forskaren lyckas beskriva och 
framföra en insikt genom argumentation med det slutliga målet att komma fram till nya 
belysningar (ibid.).  
 
Generaliserbarhet menar Kvale (1997) innebär att ha ett kritiskt förhållningsätt och att kunna 
ifrågasätta om det finns grund för yttranden i forskningen. Kvale (1997) menar också att det 
är svår att generalisera kvalitativa resultat då urvalet tenderar att vara för litet för att kunna 
påstås vara generell. Vår studie bygger på två fokusgrupper med personer från generation Y 
där generaliseringen sker på resultatet från dessa fokusgrupper och med stöd från tidigare 
forskning och teorier. Då det i vårt resultat är tydligt hur flera deltagare samt även hur båda 
grupperna var eniga i sina diskussioner och resonemang anser vi oss ändå ha lyckas uppnått 
en viss generaliserbarhet med stor hjälp av den tidigare forskning som kan styrka våra 
belysningar. Därför anser vi också att liknande studier skulle nå liknande resultat. 
 
 
4.10 Källkritik 
 
De vetenskapliga artiklar som används i studien publicerade i tidskrifter med krav på peer-
review innan de publiceras vilket resulterar i att texten ska ha granskats av minst två 
oberoende parter för att nå publicering. Det innebär ingen garanti för textens riktighet men vi 
anser att en sådan process minimerar risken för helt felaktig eller undermålig information. 
Vissa hänvisningar är tagna ur facklitteratur och läroböcker som vi funnit mer adekvat och 
lättillgänglig än motsvarande information i artiklar. 
 
Äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet kan användas för att formulera källkritiken 
(Thurén, 2007). Med äkthet menas att källan är just det som den faktiskt utger sig för att vara 
(ibid.). Då vi funnit de flesta källor genom Högskolan i Halmstads- samt Stockholms 
Universitets bibliotek och databaser anser vi därför att äktheten i källorna ska vara 
säkerställda. Tidssamband innebär att de källor som används ska ha en godtagbar längd av 
tidsskillnad till fenomenet som undersöks. Vi har sökt efter färska och nya källor i största 
möjliga mån för att minska tvivel till källorna och för att kunna presentera en modern och 
framåtblickande uppsats.  Äldre källor förekommer också men deras bidrag anser vi vara 
moderna än idag och fortfarande aktuella i saknad av nyare forskning vilket därför håller vid i 
den modernitet vi eftersträvar. Vi varit noga med att gå till grundkällor för att undvika 
missförstånd och misstolkningar då vi velat säkerhetsställa att forskningen inte drabbats av 
något liknande till “viskningsleken”, det vill säga att det som först berättats blivit feltolkat på 
vägen och något helt annat felaktigt berättas i slutet. 
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Oberoende handlar om att källan ifråga inte ska hänvisa till andra källor. De gånger vi stött på 
detta har vi alltid sett till att i högsta möjliga mån söka upp ursprungskällan och refererat till 
den. Tendensfrihet till källor behandlar dennes objektivitet och syftar med andra ord till att 
valda källor inte ska förvränga verkligheten för personlig, ekonomisk eller politisk vinnings 
skull (ibid.). För de akademiska källorna anser vi att kriteriet för tendensfrihet är uppfyllt men 
att i det empiriska materialet inte går att utesluta tendensfriheten. Detta anser vi då personer i 
fokusgrupperna som undersöks kan ha ett eget intresse i att framställa sig på ett positivt sätt. 
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5. Resultat 
 
I detta kapitel skildras ett sammandrag från våra två fokusgruppdiskussioner där det mest 
betydelsefulla resultatet som framkom vid diskussioner presenteras. Kapitlet kommer att vara 
strukturerat efter intervjuguiden som återfinns i bilaga 1. 
 

 
Grupp 1 
Namn  Ålder Födelseår 
Julia 30 år  1982 
Anna 24 år 1988 
Fredrik 24 år 1988 
Klas 20 år 1992 
Fredrika 20 år  1991 

Tabell 1. Deltagare i fokusgrupp 1 
 

Grupp 2 
Namn  Ålder Födelseår 
Anton 24 år 1988 
Christoffer 32 år 1979 
Malin 30 år 1982 
Emil 25 år 1987 
Klara 19 år 1992 

Tabell 2. Deltagare i fokusgrupp 2 
 
5.1 Fokusgruppernas karaktär 
 
Då denna studie kommer publiceras på internet kommer deltagarna från fokusgrupperna 
enbart att nämnas vid ett fingerat namn och ålder. Detta efter att några av deltagarna uttryckt 
sin oro över att en sökning på deras namn skulle kunna leda till allmän beskådning av deras 
personliga åsikter och meningar, något som de inte ville att exempelvis en framtida 
arbetsgivare eller vän skulle kunna ta del av varpå vi tog beslutet att lyssna till deltagarnas 
önskemål om viss anonymitet. 
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Av de 10 personer som ställt upp på fokusgruppdiskussionerna var det lika fördelat i antal 
män och kvinnor där åldersintervallet var mellan 19 till 32 år vilket innefattar personer födda 
åren 1992 till 1979. Det stod klart att alla deltagare hade en gemensam nämnare inom ämnet 
bloggar som var att samtliga någon gång har läst en modeblogg. Flera deltagare, både manliga 
och kvinnliga uppger att de läser bloggar på en daglig basis och vissa även samma bloggar 
flera gånger om dagen. 
 
I båda fokusgrupperna var det framförallt en kvinna som diskuterade och pratade lite mer än 
de andra och hade fler bestämda åsikter som ibland kunde skilja sig från de övriga i gruppen. 
De båda kvinnorna anpassade inte sina svar till vad de andra tyckte utan stod fast vid sina 
punkter. Dessa kvinnor tog gärna initiativ till att börja prata och diskuterade andras svar. 
Anmärkningsvärt är att båda dessa tjejer läste väldigt mycket bloggar dagligen och skrev även 
i egna- och gemensamma bloggar med andra vänner. 
 
Några få av deltagarna karakteriserades av att vara lite mer tillbakadragna och undvek att 
svara först på frågor. Dessa deltagare svarade ofta korta svar om att de höll med eller inte höll 
med varpå vi i början fick be dem utveckla svaren så de skulle få sätta mer egna ord på sina 
påståenden. Dessa deltagare verkade dock förstå att vi sökte djupare svar än “jag håller med 
det som person X säger” när vi fick ställa en del följdfrågor till dessa, varpå de efter en stund 
gjorde lite längre utläggningar självmant och vi kunde återgå till en mer passiv roll som 
moderatorer. 
 
Huvudparten av deltagarna i fokusgrupperna var annars självgående och pratade öppet om 
sina åsikter och tankar. De uttryckte sin åsikt och vågade ifrågasätta och be varandra att 
utveckla mer om sina svar. 
 
5.2 Internet- och bloggvanor 
 
Majoriteten av deltagarna i båda fokusgrupperna menar att de är ständigt uppkopplade mot 
internet och sociala medier som de ser som något som blivit en naturlig del i deras vardag. Ett 
fåtal av deltagarna kunde tycka att internet och i synnerhet sociala medier tar för stor plats i 
vardagen och att de försöker trappa ner i användandet utav det. De flesta ansåg däremot att 
internet och sociala medier är ett tidseffektivt och smidigt sätt att hålla kontakten uppe med 
många vänner, vilket kan vara svårt att få tid för annars. Mycket av uppkopplingen mot 
internet och sociala medier sker under dagtid med en mobiltelefon för att “checka av läget” 
som Malin uttryckte det för att senare på kvällen sätta sig vid datorn och “kolla igenom allt 
ordentligt” som Christoffer menade. 
 
Som tidigare nämnts har samtliga deltagare någon gång besökt en eller flera modebloggar. Ett 
stort antal av deltagarna har även besökt någon utav Blondinbellas-, Kissies- eller Kenzas 
bloggar vilket samtliga deltagare trodde vara några av de tre mest kända inom bloggar i 
Sverige. Dessa bloggar besöktes dagligen av två kvinnor medan de andra som besökte dessa 
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bloggar gjorde det mer sporadiskt. Utöver dessa var det bloggar som handlar om kändisar-, 
sport-, teknik-, vänner-, modeller-, humor och politik som fokusgrupperna främst hade varit i 
kontakt med. 
 
“Det är unga kvinnor i min egen ålder vars bloggar jag framförallt läser. Jag tycker de är 
bra förebilder som lever ut sina liv men som också gör karriärer och business. De är 
förebilder för mig och många utav mina närmsta vänner och vi strävar efter att bli lika drivna 
som dem“ - Fredrika, 20 
 
Internetanvändandet för majoriteten av deltagarna går framförallt ut på att söka information 
men också att till viss del utbyta egen information. Anna beskrev att hennes internetvanor 
handlade mest om att hålla sig uppdaterad på olika slags nyheter, såsom nyheter i världen, 
nyheter om sina vänner och nyheter som berör hennes personliga intressen. Det som Anna 
ansåg vara allra bäst med internet är att hon kan leta fram den informationen hon vill ha 
enkelt och smidigt när hon behöver den. Emil i den andra fokusgruppen är inne på samma 
spår som Anna och menade på att hans internetanvändande främst gick ut på att “hålla koll på 
saker och ting”, som han valde att uttrycka det. 
 
Majoriteten av deltagarna i båda grupperna tyckte att bloggar oftast är underhållande och 
intressant läsning som kan diskuterar saker mer djupgående och som låter åsikter och 
personligheter komma fram på ett tydligare sätt. En vana som grupp två diskuterade om sina 
bloggvanor var huruvida de läste andra läsares kommentarer. Detta ansågs generellt i gruppen 
vara bland det roligaste med att läsa bloggar då de kan se vad andra tyckte om det som 
bloggaren just skrivit och kanske diskutera det med andra. Att läsa kommentarer hörde därför 
till vanor som hör till bloggläsandet men att själv kommentera var något som gjordes mer 
sporadiskt. Grupp ett diskuterade också att de gillar att läsa kommentarer vilket tas upp mer 
längre ner i resultatet. 
 
Några deltagare som inte läste bloggar så ofta tyckte att det var för tidskrävande eller att det 
inte tillräckligt ofta skrevs om intressanta saker i bloggar som anledning till varför de inte 
läste bloggar så ofta. Den främsta anledningen varför dessa har läst bloggar var då de letade 
information om något och via den vägen länkats in på bloggar. 
 
“Jag skulle på en fest med ett uppklätt tema och behövde köpa en ny kostym. Då kikade jag 
faktiskt runt på några bloggar för att kolla in lite trender och hitta någon som jag kunde utgå 
ifrån när jag gick till affären“ - Emil, 25 
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5.3 Reklam och PR 
 
Det rådde till att börja med en allmän konsensus kring en ganska negativ syn på reklam och 
PR. 

 
“Jag är rätt trött på reklam, det känns vemodigt på nått sätt, så förutsägbart ” - Fredrik, 24 

 
Deltagarna från båda fokusgrupper pratade om hur de var trötta på det ständiga 
avbrottsmoment som reklam ofta innebar och känslan av att det inte gav dem något mer än 
irritationer eller falska förhoppningar. Den negativa inställning till reklam förhöll sig brett 
bland reklamens olika utformningar där det klagades på både TV-, radio- men också brev- 
och tidningsreklam. Diskussionen förhöll sig till att börja med negativ i de båda 
fokusgrupperna, en negativitet som i grupp ett ändå ändrades något efter en diskussion om 
roliga reklamer. 

 
“Reklam kan ju faktiskt vara kul också, tänk han lilla Darth Vader i den där bilreklamen” 

- Anna, 24 
 
Efter detta uttalande om Volkswagens reklamfilm från 2011 började denna grupp diskutera 
mer kring att reklam kan vara både rolig och intressant. Förslag på roliga reklamfilmer och 
även PR arrangemang nämndes och diskuterades en stund. Fredik som från början förhöll sig 
negativ berättade med stor entusiasm om hur Heineken kring ett fotbollsarrangemang lurade 
journalister till att tro att de skulle missa en viktig match. 
 
I den andra gruppen förhöll sig deltagarna mestadels negativa och fler menade på att mycket 
reklam lovar mer än vad den kan ge. PR diskuterades lite mindre av båda fokusgrupperna där 
det allmänna intrycket i båda grupperna var att det kan vara svårt att identifiera ibland. Några 
deltagare pratade om att det kan vara rätt häftigt hur ett företag kan lyckas få en hel sida fylld 
med text i en tidning som indirekt är en stor reklamannons. Några andra tyckte däremot att det 
var ett fult knep av företagen att ta till för att sälja och synas mer. 
 
Vi valde att fråga båda grupperna om och hur trodde sig påverkas av reklam och PR. I båda 
grupperna diskuterades det om att de tror att de påverkas till viss del utav reklam och PR. 
Diskussioner löpte i båda grupperna om att de fäster blicken på sådant som ser häftigt och 
snyggt ut eller är om något som de har intresse för. Om PR diskuterades det i grupp ett att om 
ett företag gör ett bra PR trick så trodde deltagarna att det kan leda till att personer tycker att 
företaget är innovativa och roliga, vilket de i sin tur trodde kunde påverka exempelvis vid ett 
köp. I den andra gruppen diskuterade de mer om att PR kan vara bra för att få uppmärksamhet 
och på så sätt kan öka kännedomen om exempelvis en ny produkt. Båda grupperna ansåg att 
de kan bli, och har förmodligen blivit påverkade av reklam och PR. Dock tycker deltagarna 
generellt att de själva väljer vilken reklam de vill kolla på och sedan avgöra om det är av 
intresse. 
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Efter avverkad diskussion om reklam och PR så var ändå den allmänna uppfattningen att 
reklam och PR är mer störande än främjande. Det fanns undantag med reklam som kunde 
intressera eller vara roliga men att det mestadels bara är ett störningsmoment. 
 
5.4 Produktplacering 
 
Alla deltagare var medvetna om vad produktplacering innebär och alla var övertygade om att 
de flera gånger trodde sig ha identifierat produktplacering i synnerhet i filmer, men även i 
andra områden såsom musik, sociala medier och radio. 
 
Flera exempel tas upp utav båda grupper där, bland annat James Bond filmer nämns med både 
klockor och bilar. Klara nämner American idol där juryn sitter med Coca-Cola glas och Klas 
nämner även raptexter som innehåller produkter. Medvetenheten hos grupperna om 
produktplaceringen och i flera medier verkar hög då många spridda exempel bjuds. 
Majoriteten av deltagarna pratade också om hur de brukar identifiera och prata om vissa 
varumärken som de tycker blir misstänksamt mycket exponerade när de ser dem på film.   

 
“Man brukar ju typ säga till polaren när man kollar på film att den där scenen har ju Apple 

betalat för när deras logga syns väldigt tydligt” - Anton, 24 
 
Flera av deltagarna trodde att produktplacering kan påverka i det undermedvetna och även 
exempelvis att karaktärer i filmer kan få personer till att gilla saker. En av dessa karaktärer 
som diskuterades var Hank Moody i serien Californication där samtliga killar i grupp två 
menade att de ville ha Hank Moodys Porsche. I den diskussionen uttrycktes flera meningar 
om hur deltagare gillade serien, hur “skön” Hank Moody är och hur “cool” Porschen är och 
hur den karakteriserade hela Hank Moodys karaktär. 

 
“När jag tittar på film eller läser något så tror jag inte att jag tänker på produktplaceringen 

om det inte verkligen är uppenbart” - Julia, 30 
 
Det diskuterades huruvida tydligt produktplaceringen ska vara för deltagarna trodde att den 
skulle vara bra. I grupp två diskuterades att en produktplacering inte bör vara för uppenbar i 
exempelvis filmer för att det nästan känns töntigt. I grupp ett diskuterade de om att hålla 
produktplacering på en lagom nivå varpå den allmänna uppfattningen verkade vara att 
deltagarna eftersökte någon form av balansgång mellan tydlig och otydligt för vad som ansågs 
okej. 
 
Majoriteten verkade dock inte ha några större problem med produktplacering i filmer och såg 
det mer som rekvisita än som reklam.  Det uppstod dock en kortare diskussion där en 
deltagare tog upp vad denne kallade “dålig produktplacering”, något som de andra deltagarna 
i fokusgruppen höll med om. 
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“Jag bryr mig egentligen inte så mycket men det kan kännas lite meningslöst när det är så 

uppenbart dåligt, typ dricka Coca Cola och kameran zoomar på colan” - Klara, 19 
 
Detta var egentligen den enda riktigt negativa diskussionen om produktplacering och den 
gängse normen verkade vara att de flesta inte brydde sig avsevärt och ibland även tyckte det 
kunde vara ett roligt inslag. 
 
5.4.1 Produktplacering i bloggar 
 
När vi bad deltagarna diskutera produktplacering i bloggar ansåg flera det vara svårt att veta 
om någonting är medvetet placerat i en blogg och att bloggar handlar mycket om att ge sina 
personliga tips, varpå gränsen mellan produktplacering och rekommendation eller ett tips 
tycktes vara svår att skilja på för de flesta deltagare. Överlag så uttryckte deltagarna att 
produktplacering är klurigt och att de tycker att det är svårt att avgöra huruvida de skulle 
kunna bli påverkade utav den. Båda grupperna diskuterade även här att de också trodde att det 
skulle kunna påverka mer i deras undermedvetna än vad de tror eller uppfattar. Hos vissa 
deltagare verkade det som om de inte hade tänkt tanken på just produktplacering i detta 
medium. 

 
“När jag besöker en blogg är det ofta att jag kommer in på den via Aftonbladet eller så, i 
såna fall är det ju bara vanlig reklam, har aldrig tänkt på att de skrivit om produkter på 

något speciellt sätt” - Klas, 20 
 
Hos några av deltagarna i grupp två fördes en diskussion om produktplacering på prylbloggar. 
Där pratade de om problemet med neutralitet hos bloggar som testar teknikprylar ifall det 
skulle visa sig att de fått betalt för att tycka saker. De deltagarna nämnde bloggen Feber.se 
som de såg som en neutral sida som gav dem tips och råd i ämnen som hemelektronik, 
underhållning och spel. De verkade vara flitiga besökare av sidan och pratade om de tips och 
utvärderingar sidan gav på olika produkter, något som de verkade lita på. 

 
“Skulle det visa sig att Feber skrev betalda artiklar skulle jag nog ha svårt att lita på deras 

framtida recensioner” - Emil, 25 
 
De andra deltagarna i gruppen höll med vid denna diskussion och bland annat nämndes 
problemet med om journalister på stora tidningar skulle göra samma sak. Allmänt så återkom 
deltagarna i båda grupper till modebloggare som de som de faktiskt tror använder sig av 
produktplacering i bloggar. Annars så verkade de båda grupperna ganska eniga i tron om att 
produktplacering på bloggar inte var särskilt utbrett men därmed inte sagt att det inte 
förekommer, hos vissa lite mer och hos vissa troligtvis inte alls. 
 
Inställning till produktplacering i bloggar verkade för de båda fokusgrupperna vara att det är 
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ett litet fult sätt att marknadsföra sig på då företagen lurar läsarna att bloggarnas åsikter om 
något är deras egna. Några av deltagarna i grupp två diskuterade hur produktplacering ändå 
kan vara okej om det passar bloggen och det faktiskt är “bra” produkter. De poängterade dock 
att det inte få gå till en överdrift. 
 
5.5 Kommunikation på bloggar 
 
Samtliga deltagare i fokusgrupperna verkar tycka att bloggar är en bra källa när de ska söka 
mer personliga uppfattningar eller omdömen om någonting. Merparten av deltagarna anser att 
de kändaste bloggarna skrivs av personer som anses vara “inne” och har därför en bra koll på 
vad som är modernt och vad som är värt att rekommendera eller diskutera. Ett fåtal deltagare 
avvek i detta resonemang och ansåg att allt för många bloggar var mer till för att få 
uppmärksamhet och att många bloggar känns påtvingad att blogga bara för bloggandets skull. 
Båda fokusgrupperna diskuterade dock bloggare de följde som generellt sett duktiga på att 
skriva och förmedla intressanta texter och åsikter. 
 
Kvinnorna i grupp ett diskuterade hur de tycker att många bloggare är duktiga på att skriva 
om saker som ligger bloggaren nära till hjärtat och att de ibland kan kännas så personliga och 
intima vilket de också gillar med att läsa bloggar. Männen i gruppen pratade istället om att 
bloggare snarare är duktiga på att diskutera heta ämnen och vara uppdaterade och pålästa om 
nya saker och händelser som de gärna berättar om. Den andra gruppen pratade om att 
bloggare är duktig på att förmedla lite mer personliga tankar och vågar kritisera och debattera 
för sådant de tycker och inte tycker om. 

 
“Många bloggare är duktiga på att skriva och uttrycka sig” - Anna, 24 

 
Deltagare ur båda grupperna pratade om att de gillar att lyssna till bloggares åsikter och att de 
tycker att bloggarna ofta har intressanta och viktiga saker att skriva om. Flera deltagare 
påpekade dock att de inte alltid höll med en bloggares åsikt, men att de överlag ofta hade 
liknande åsikter som de bloggarna de följer mest. Detta trodde flera deltagare främst berodde 
på att de väljer att följa bloggar som passar in på deras intressen. Flera av deltagarna trodde 
också att bloggare får ett bra gehör från sina läsare utav samma anledning. Ett resonemang om 
detta som verkade vedertaget i grupp två handlade om att personer sätter av sin tid till att läsa 
någons blogg och inlägg och därför intresserar sig för det som skrivs och tar till sig det lättare. 
 
Flera deltagare diskuterade också om att det är skönt att själva kunna välja vem och vad de 
vill läsa om. Båda grupperna pratade om att det finns otroligt många och varierande bloggar, 
där vilket intresse en person än kan tänkas ha så finns det någon som skriver en blogg om det. 
Uppfattningen verkade vara i båda fokusgrupperna att personer som brinner för något eller 
har mycket kunskap eller en mix utav båda gillar att skriva bloggar. 

 
“Många som verkligen brinner för en sak verkar gilla att blogga om det” - Anton, 24 
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“Jag läser bara bloggar där bloggaren skriver om saker som intresserar mig, jag tycker 

oftast vi har väldigt lika åsikter om saker och ting vilket är kul” - Fredrika, 20 
 
En av de stora fördelarna som samtliga deltagare i fokusgrupperna såg med en blogg är 
funktionen att kunna kommentera efter ett blogginlägg. Vissa av deltagarna använder det för 
att kommentera med egna åsikter eller för att ställa följdfrågor på inlägg för att reda ut 
oklarheter eller för att få veta mer. Några deltagare nämnde att de var ganska så passiva vad 
det gällde att själva kommentera och istället föredrog att bara läsa andras kommentarer. 
 
Majoriteten av de som brukar ställa frågor till bloggaren uppfattar att de får svar snabbt på 
sina frågor de ställer i fältet för kommentarer, antingen av bloggaren själv eller av andra 
läsare. Att andra läsare kommenterar ens svar uppfattades som positivt, kul och viktigt att 
kunna föra en diskussion med andra om det som står i blogginlägget och frågor som rör det. 
Om att diskutera blogginlägg med andra läsare sades exempelvis: 

 
“En gång blev jag riktigt sugen på en mascara som en bloggare tipsade om och tänkte köpa 
den nästa gång jag behövde en ny mascara. Men efter att ha läst andra läsares kommentarer 
och omdömen så kunde jag inte hålla mig längre utan beställde en direkt istället” - Klara, 19 

 
Deltagare från båda grupperna uppskattar när en bloggare tar sig tid för att kommentera 
läsarens frågor. I första gruppen diskuterade deltagarna att de tycker att det blir ett mer 
levande inlägg när bloggaren kan svara på frågor och att debattera för sin sak. Den andra 
gruppen pratade om att de tycker det är intressant hur bloggaren framställs som en expert om 
något den just skrivit lite om och måste kunna svara på massa frågor som bloggaren i själva 
verket kanske inte har en aning om. Båda fokusgrupperna tycker dock momentet är bra när 
saker kan diskuteras vidare med bloggaren. 

 
“Att läsa bloggar har blivit som en drog för mig, Jag förstår inte riktigt varför jag inte bara 

går in och läser bloggen det sista jag gör innan jag går och lägger mig, när jag vet att de som 
bloggar har bloggat klart för dagen. Men jag tror det handlar om att jag alltid vill veta det 

senaste först“ - Fredrika, 20 
 
Detta citat från Fredrika fick gruppen till att skratta. Kvinnorna höll med om att de måste veta 
det senaste först och männen i gruppen insisterade på att alla tjejer är likadana på så sätt. 
Fredrik definierade det hela som tjejernas “skvallerbegär” varpå skratt åter tog vid. Alla i 
gruppen verkade rörande överens om att bloggar är extremt bra på att fånga upp trender och 
nyheter i ett tidigt skede och sprida det vidare till sina läsare. 
 
 
 
 



	   41	  

5.6 Opinionsledare 
 
Vi lät deltagarna diskutera opinionsledare och personer de såg upp till. Båda grupper var 
initialt mycket eniga i synen på en opinionsledare där så gott som alla pratade om kändisar, 
där vissa även nämnde några namn på kändisar de ansåg vara opinionsbildare. 

 
“För mig är tillexempel Rebecca och Fiona bra opinionsledare, både när det gäller kläder 

och stil men också när de visar att kvinnor kan” - Klara, 19 
 
Varefter att diskussionen utvecklade sig höjdes dock röster för andra opinionsledare än 
kändisar. Deltagarna framförallt i en av grupperna började prata om personer nära dem i livet 
i livet som de ansåg agera opinionsledare. Utan att nämna ordet social status pratades det om 
personer som ansågs kunniga i olika ämnen eller som personerna på andra sätt såg upp till. 
Återigen kom en av grupperna in på ämnet teknik, där det diskuterades om personer som de 
tar råd av vid köp av olika prylar. 

 
“Jag pratade med min lillebror senaste jag skulle köpa mobil, han kan det där mycket bättre 

än mig” - Malin, 30 
 
När denna grupp pratade teknik så tog sig den andra gruppen från kändisar till idrottsmän och 
deras roll som opinionsledare. Denna diskussion handlade främst hur de agerade när de var 
yngre och vilka sportprodukter de ville ha. Denna diskussion leddes främst av Fredrik och 
Klas som pratade om fotbollskor och hur de ville ha samma som bland annat Ronaldo. Denna 
diskussion i grupp ett följdes av liknande exempel från de andra deltagarna i gruppen. 
 
5.6.1 Opinionsledare på bloggar 
 
Med en klarare bild av deltagarnas syn på opinionsledare rent allmänt fördes diskussionen 
vidare mot opinionsledare på bloggar. Båda fokusgrupperna var överens om att bloggar är ett 
bra sätt för att kunna följa personer de ser upp till, men också ett bra sätt för att kunna hitta 
nya. 

 
“Det är ju sjukt enkelt att följa kändisar som skriver om sig själva på internet “ - Julia, 30 

 
Flera deltagare diskuterade om att bloggar är bra på det sättet att de kan läsa om exempelvis 
kändisarnas vardagar och att de får en bättre inblick i hur personen är i verkligheten. Det 
allmänna ordet på deltagarnas läppar tycktes vara att bloggen tillåter en närhet, fastän ordet 
aldrig yttrades. Genomgående tema i båda grupper var hur vissa personer nästan har ett 
personligt förhållande till de kändisar de följer stadigt. En bloggare som återkom flera gånger 
från deltagaren Emil var Cafés bloggare Fredrik Backman, som han bara benämner som 
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“Backman”. Emil berättar att han följer Fredrik Backman på både Facebook, Twitter och via 
hans blogg. 

 
“Backman känns som en kille man skulle vilja ta en öl med” - Emil, 25 

 
I diskussionen om opinionsledaren på bloggar bad vi grupperna diskutera trovärdigheten hos 
bloggarna. Till att börja med kunde vi märka en diskussion om trovärdigheten bland kvinnliga 
modebloggare i den första gruppen, där speciellt de kvinnliga deltagarna ställde sig frågande 
till trovärdigheten bland dessa. De pratade om hur dessa bloggare troligtvis fick kläder för att 
blogga om dem. Här kunde vi dock igen märka hur denna nästan personliga relation till en 
bloggare var tydlig, där Fredrika tog Blondinbella i försvar. 

 
“Blondinbella är äkta!” - Fredrika, 20 

 
Den andra gruppen diskuterade om att vissa bloggare säkerligen kan vilja framställa sig som 
någon som den inte är men menade att överlag så är de flesta stora bloggare så starka 
karaktärer att de vet vilka de är och vad de tycker, vilket de också anser kan vara anledningen 
till varför de just ses som opinionsledare. De pratade om att det märks rätt tydligt vilka som är 
sig själva och det spelar en stor roll för trovärdigheten. I båda grupperna nämndes Kissie som 
en person som försöker vara någon annan och som inte känns trovärdig. 
 
5.7 Påverkan produktplacering i bloggar 
 
Majoriteten av deltagarna i båda grupper uttryckte hur de på ett eller annat sätt tidigare blivit 
påverkad av vad som skrivits i bloggar. Hur denna påverkan såg ut skiljde och deltagarna 
beskrev både kösituationer men också andra handlingar. 

 
“Det har hänt flera gånger att jag köpt saker som jag sett i bloggar, oftast är det mindre 

saker så som smink m.m. men även lite dyrare saker som en skinnjacka och ett par stövlar” 
 -Fredrika, 20 

 
Framförallt flera av tjejerna i de både grupperna uttryckte att de på ett eller annat sätt köpt 
produkter som de sett i bloggar. Även bland killarna nämndes exempel på hur de sett sig bli 
påverkade av bloggar till olika köp, skillnaden här var dock produkttyper. Bland de manliga 
deltagarna, nämndes istället för kläder och skönhetsprodukter mer teknik, spel och även 
kultur. 

 
“När jag valde mellan Battelfield 3 och Call of Duty valde jag COD efter att en bloggare på 

Aftonbladet sagt att det gick snabbare, något som passar mig bättre” - Emil, 25 år 
 
Även bland de deltagare som beskrivit att de inte spenderar så mycket tid på bloggar nämns 
exempel på tillfällen då de blivit påverkade av bloggar på ett eller annat sätt. I båda grupperna 
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märks det hur en tydlig majoritet av deltagarna kan relatera till minst ett tillfälle då de blivit 
påverkade vad som skrivits på en blogg. 
 
Vi lät deltagarna diskutera vad de trodde kunde hade påverkat dem vid dessa tillfällen. Båda 
fokusgrupperna trevade mycket med svar och tyckte det var svårt att besvara. Några pratade 
framförallt om produkten i sig och varför den var bra. 

 
“Det var liksom bara tur att jag såg den klänningen i bloggen, den var så snygg att jag var 

tvungen att leta upp vart jag kunde köpa den” - Anna, 24 
 
Majoriteten av svaren handlade till att börja mer om att deltagarna sett en produkt i en blogg 
och på så sätt blivit presenterad för produkten för första gången. Några diskuterade om att de 
många gånger nästan helt bestämt sig för att köpa något men vill dubbelkolla så att det inte 
skulle vara något de hade missat. Där det tydligast märktes hur bloggarens personliga åsikter 
spelade roll var i tips på olika former av kultur, både musik och film nämndes när 
gruppdeltagarna beskrev olika exempel. Diskussionen handlade om hur deltagarna såg på 
olika bloggares kulturella smak och ifall deltagarna ansåg denna var god så var det ofta 
självklart att lyssna på tips. 
 
Annat exempel på när deltagare beskriver personliga åsikter om bloggaren vid påverkan var 
när Klas berättade att han såg de sport- och spelbloggare han följde som duktiga experter och 
därför litade på deras tips där han själv kände att han var mindre insatt. Detta resonemang 
uppskattade de andra i gruppen som också nämnde att i brist på egen kunskap så kunde 
bloggar komma väl till hands för att fatta beslut. 
 
5.8 Diskussion om utvalda blogginlägg 
 
För att avrunda fokusgrupperna lät vi dem titta på tre verkliga blogginlägg (bilaga 2.) som vi 
ville att de skulle diskutera fritt om men också besvara om de trodde att det handlade om 
produktplacering eller ej och om de kunde tänka sig att konsumera det som bloggarna skriver 
om. Tanken med detta inslag i fokusgrupperna var att delvis se hur bloggar kan påverka 
köpbeteendet och kunna jämföra hur det ter sig mellan olika typer av inlägg. I diskussionen 
om att besvara frågan om de tror att det handlar om produktplacering eller inte hoppades vi på 
att kunna få svar som exempelvis kan vara till hjälp för att kunna avgöra hur ett 
produktplacerat blogginlägg bör se ut för att det ska lyckas bäst att få generation Y till 
konsumtion. 
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5.8.1 Alex Schulman på Riche 
 
Bloggen har tidigare besökts av Annette, Anton, Christoffer, Malin, Emil och Fredrik. 
 
Det här blogginlägget (bilaga 2, inlägg 1) hade delade meningar i båda fokusgrupperna 
huruvida Alex Schulman självmant gått till Riche för att äta lunch och sen skriva om det i sin 
blogg och betygsatt lunchen med aftonbladets plustecken, eller om han i själva verket blivit 
bjuden av Riche för att i gengäld ge dem ett gott betyg i bloggen. Majoriteten köpte ändå 
historien att Alex bror Calle fick betala notan och att inlägget var något som Alex skrev för att 
han hade gillat maten och stämningen på Riche. 
 
Flera av deltagarna tyckte det var ett bra inlägg med lite humor i det hela där de flesta 
upplevde att de skulle vilja testa att äta på Riche och att det vore kul att göra det när Anders 
Timell jobbar. En av deltagarna var diskuterade radioprataren och hovmästaren Anders Timell 
som tyckte det var häftigt att han var sponsrad av golfmärket Callaway och därför fick betalt 
varje gång han pratade om deras märke och produkter. 

 
“En gång bröt jag fullständigt ihop av skratt när Anders sa i radio: Callaway, Callaway, 
Callaway, sådär då har jag en ny putter till kvällsrundan”. Tycker det är roligt att båda 

parterna är så öppna med hur de utnyttjar varandra” - Anton, 24 
 
De andra i gruppen höll med Anton om detta och tyckte det var både roligt och oskyldigt när 
det blir så uppenbart. Anton ville gärna besöka Riche för att se om Anders Timell är lika 
“skön” i verkligheten som han tror att han ska vara. 
 
Den andra gruppen diskuterade mer om Alex Schulman som de tycker är en rolig och 
framgångsrik kille som kan bjuda på sig själv. Annette tycker att flera i Schulman familjen 
såsom Alex fru Amanda och brorsan Calle är lika roliga de, om än inte brorsan Calle är ännu 
roligare. 
 
“De kan ena stunden vara sjukt roliga för att andra stunden föra riktigt vettiga diskussioner” 

- Annette, 30 
 

“Jag diggar Alex, han är en smart jävel” - Christoffer, 32 
 
Sammanfattningsvis kunde båda grupperna känna en ökad lust att besöka Riche efter att ha 
läst blogginlägget. Alla deltagare var sugna på att gå till Riche och testa maten och känna på 
atmosfären kring Anders Timell som hos många verkade vara den mest lockande 
ingrediensen. 
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5.8.2 Kissie fixar tandblekning 
 
Kissies blogg har tidigare besökts utav: Fredrika, Klara, Klas, Anton, Anna. 

 
“Det här blogginlägget är ju helt patetiskt, men sen är det ju Kissie som skrivit det också”  

- Fredrika, 20 
 
I båda fokusgrupperna väckte detta blogginlägg (bilaga 2, inlägg 2) mest känslor av de tre 
visade inläggen. Alla deltagare var rörande överens om att detta var ett inlägg som företaget 
bakom tandblekningen låg bakom. Många av deltagarna trodde inte ens att Kissie hade skrivit 
ett enda ord själv i blogginlägget och Christoffer jämförde det med hur annonserna för 
tandblekning på tradera ser ut.  

 
“Det ser misstänksamt ut när hon både stryker under pris och lägger ut en stor länk” 

 - Klara, 19 
 
I båda fokusgrupperna var det en negativ ton om både Kissie som person och om 
blogginlägget. Fredrika berättade att hon inte gillar Kissie speciellt mycket men läser hennes 
blogg för hon gillar att ”se hur korkad en människa kan bli”. Hon menade på att sådana här 
texter var ganska återkommande hos Kissie och att det ofta var med just “sådana skit 
produkter” som hon uttryckte det. Oliva skulle aldrig kunna tänka sig att köpa saker som 
Kissie använder då hon ville ta avstånd från personer som Kissie. 
 
Köpintentionen hos grupperna verkade låg. Den ena gruppen tyckte inlägget låg alldeles för 
mycket åt försäljningshållet medan den andra gruppen identifierade inlägget mer som en 
reklamannons. Christoffer som själv köpt liknande tandblekning tyckte att priset var ganska 
okej men att han gärna vill se andras resultat av användningen innan han skulle kunna 
överväga att köpa produkten. 
 
Flera deltagare menade att de på förhand har en dålig inställning till denna form av produkter 
och företag och menade att deras inställning gick ännu mer åt det dåliga hållet efter att ha läst 
blogginlägget och summa samarium var det bara Christoffer som egentligen fann något 
intresse i att kanske köpa produkten. 
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5.8.3 Cimon Lundbergs nya solglasögon 
 
Cimons blogg har besökts tidigare av Anton, Emil, Anna, Klara, Klas och Fredrika. 
 
Cimon Lundbergs blogginlägg (bilaga 2, inlägg 3) blev en riktig funderare för många av 
deltagarna. I den första gruppen var de överens att om detta blogginlägg är produktplacerat 
från företaget Gant så är blogginlägget det som i särklass var mest dold och smart gjord av de 
tre blogginläggen de fått se. Alla i gruppen trodde dock att det rörde sig om att Cimon bara 
ville visa upp sig själv och sina nya solglasögon, då han bara nämner en kort text om att det är 
hans nya solglasögon från Gant. I båda grupperna reagerade dock deltagare på varför han har 
skrivit Gant i en fetare stil. Fredrik kommenterade det genom att säga att det egentligen inte är 
något märkvärdig i sig att han belyser Gant, men att den lilla detaljen gör det svårare att 
bedöma blogginlägget. Han poängterar också att anledningen till varför han reagerar på det 
kan vara för att han tänker och diskuterar produktplacering just nu, vilket de andra också 
kunde tycka. 

 
“Denna är ju helt omöjlig att avgöra” - Malin, 30 

 
“Sen skulle det kunna vara en riktig fuling från Gant som typ säger: Här Cimon, du får välja 

ett par solglasögon om du lägger ut en bild på dem” - Klas, 20 
 
Den andra gruppen tyckte generellt att blogginlägget var av personligare karaktär och att 
bilden på de nya solglasögonen passade bra in med den övriga texten. När grupperna 
diskuterade Cimon och hur de ser på honom var det delade meningar. I båda grupperna fanns 
det deltagare som enbart såg honom som en b-kändis från dokusåpan Paradise Hotel, medan 
det också fanns de som tyckte han tog tillvara på sin dokusåpastatus för att skapa en bra 
karriär och som nu faktiskt är en av de bättre stilikonerna för män i Sverige. 
 
Sammanfattningsvis tyckte båda grupperna att blogginlägget var svårbedömt men att de i alla 
fall tyckte solglasögonen var snygga. Både Fredrik, Klas och Emil skulle kunna tänka sig att 
äga ett par likadana solglasögon och Klara kunde tänka sig att köpa ett par till sin pojkvän i 
födelsedagspresent. Blogginlägget påminde även Malin om att hon måste införskaffa nya 
solglasögon inför sommaren. 
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6. Analys 
 
I analysen presenterar vi de svar som kommit fram under resultatkapitlet och jämför de med 
den sedan tidigare insamlade teorin. 
 
 

6.1 Generation Y - Internetiserad 
 
Den grupp i samhället vi valt att avgränsa vår studie till var generation Y som preciseras av 
Evans et al. (2008) som är generationen av personer födda mellan 1977-1994 vilket lett till att 
de vuxit upp i en omvärld som digitaliserats mer och mer ju äldre dem blivit. 
 
Alla deltagare i våra fokusgrupper är aktiva användare av internet och har använt verktyget 
under hela sin uppväxt, vilket gjort dem vana att arbeta, underhålla sig och leva digitalt. 
Precis som Mooney et al. (2010) beskriver så uttrycker våra fokusgrupper hur sociala medier 
tar stor plats i deras liv och det märks att dessa virtuella relationer som de beskriver ses som 
något naturligt. Grupperna beskriver sig även som vana blogganvändare även om det var 
skillnader på både hur ofta personerna lästa bloggar och anledningar till detta. 
 
6.2 Generation Y – Bestämmer själv 
 
I fokusgrupperna framkommer det hur deltagarna beskriver sitt internetanvändande som ett 
sätt att “hålla sig uppdaterade” och på så sätt leta fram den information de själva tycker är 
viktig, något som stöds i Crustinger et al. (2009) teorier där de pratar om att generation Y är 
duktiga på att leta fram vad som för dem anses vara relevant. 
 
Vad även Crustinger et al. (2009) pratar om är hur denna generation inte heller påverkas av 
reklam i så hög grad. Inställningen till reklam sågs generellt negativt av deltagarna vilket 
skulle kunna ses stödja Crustinger et al. (2009) teorier, men trots denna negativa inställning 
till reklam och PR i allmänhet så beskriver deltagarna hur de tror att det faktiskt påverkas av 
reklam även om de har svårt att precisera på vilket sätt. Deltagarna visade sig i båda grupper 
också intresserade och kunniga när det pratas om reklam som de tyckte var bra. Denna 
diskussion stödjs av Wolburg och Pokrywczynski (2001) och deras teori om generation Y:s 
kunskap om marknadsföring. 
 
Vi ställer oss därför med grund i svar från våra fokusgrupper tveksamma till Crustinger et al. 
(2009) teori om att generation Y inte påverkas i så stor utsträckning av traditionell reklam. 
Detta då diskussioner visade på generationens intresse och kunskap i marknadsföring som de 
tycker håller hög kvalité kombinerat med Jedbratts (1999) teori om hur konsumenter söker sig 
till det de själv gillar. Tillsammans med Wolburg och Pokrywczynskis (2001) teori om 
generations Y:s kunskap i ämnet marknadsföring gör att vi anser att påverkan visst kan ske 
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genom traditionell reklam, och även i stor utsträckning men att generation Y ställer högre 
krav på reklam och PR än tidigare generationer och istället själva väljer ut den reklam som 
passar in på dem som de tillåter sig att påverkas av. 
 
Trots detta visar både teori och resultat att generation Y är en kräsen generation som själva 
väljer vilka de lyssnar på och genom vilka medium. Kravet på kommunikation är hög, likaså 
kravet på autenticitet från mediet. 
 
6.3 Generation Y – Medveten om produktplacering 
 
För att kunna se om generation Y påverkas av produktplacering i bloggar och vilka krav de 
har på dem så undersökte vi hur generationen ställer sig till dessa fenomen. Vad som var 
tydligt i båda grupper var medvetenheten om produktplacering, där alla deltagare kände igen 
kommunikationsverktyget och diskuterade kring exempel, något som återigen stödjer 
Wolburg och Pokrywczynskis (2001) diskussion om generation Y:s medvetenhet kring media 
och marknadsföring. Den övergripande negativitet som deltagarna visade mot reklam och PR 
framkom inte i diskussionen om produktplacering något som talar emot Martin och Smith 
(2008) som kommer fram till att konsumenter blir mer negativa mot produktplacering ju mer 
de känner till om det. Det som talar emot teorin är deltagarnas medvetenhet om 
produktplaceringens utbreddhet och förekommande men ändå tycktes ha en generellt positiv 
syn till produktplacering. 
 
Denna positiva syn på produktplaceringen stämmer väl överens med Schmoll et al. (2006; 
Sung et al., 2009) som menar att konsumenter har en relativt positiv syn på produktplacering. 
Denna inställning anser vi gör produktplacering till ett säkrare marknadsföringsmedel mot 
generation y för att undvika att göra konsumenter upprörda och skapa en konflikt tillskillnad 
mot den traditionella reklamen som deltagarna uppger ha tröttnat på och kan känna ett 
irritationsmoment över. 
 
Det blir dock av stor vikt att döma av deltagarnas diskussioner att produktplaceringen i 
bloggar inte ska vara för uppenbar, vilket kanske allt demonstreras i Kissies blogginlägg, där 
produktplaceringen istället fick en negativ effekt och visst irritationsmoment uppstod. Detta 
går även i linje med teorierna som säger att ett för frekvent och uppenbar produktplacering 
kan få negativ effekt. (Sawyer, 2006; Russel, 2002) 
 
6.4 Produktplacering – Når fram till generation Y 
 
När det gällde produktplacering i bloggar så ansåg deltagarna att det var svårt att veta vad 
som faktiskt var placerat eller ej då bloggare ofta ger tips om saker ändå. Att produktplacering 
i bloggar anses vara svårupptäckt gör att det blir en kommunikationsform med låg persuasion 
knowledge, något som Blackwell et al. (2001) beskriver händer när mottagare av 
kommunikation ser igenom den och förstår avsändarens motiv. Genom att deltagarna inte gör 
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detta skapas aldrig de försvarsmekanismer Blackwell et al. (2001) annars beskriver och trots 
att vetskapen om företeelsen så visar diskussioner i grupperna tydligt på hur svårt det är att 
skilja vad som är betalat eller vad som är genuina tips. 
 
6.5 Opinionsledare – Generation Y söker och lyssnar till dem 
 
För att förstå bloggens roll i påverkan var vi även tvungna att undersöka bloggarens roll och 
bilden av denna. Diskussionen om bloggar i grupperna visar tydligt hur viktig avsändaren av 
ett blogginlägg är och hur personer i generation Y tenderar att följa bloggare just för att dessa 
intresserar dem eller att de ser upp till dem. Detta stödjer tydligt den teori vi valt att utgå ifrån 
där bloggen antar rollen som en opinionsledare, en person som står mellan konsumenten och 
företaget i marknadskommunikation (Evans et al., 2008). I denna roll som opinionsledare 
erhåller bloggen makt över sina läsare. 
 
French och Raven (1959) beskriver vad de kallar referensmakt, en makt som tillges personer 
som utstrålar karisma och attraktivitet. Att bloggarna har stor möjlighet att erhålla denna typ 
av makt visas via våra fokusgrupper där de flera gånger beskrivs som personer att se upp till, 
trendsättare och starka karaktärer. Det framgick tydligt i diskussionerna hur vissa bloggare 
pratades om på ett personligt sätt och det går att anta att dessa ses som opinionsledare och 
följs av de deltagare som nämner dem. 
 
Deltagarna var själva väldigt noga med vilka bloggar de valde att läsa och baserar tydligt 
detta val på flera olika variabler. Deras noggrannhet av val stödjs av Lazarevics (2012) 
beskrivning av generation Y som en generation som är väldig noga vid val som dessa och de 
är måna om sin sociala image. Att de är noggranna vid dessa val ger också stöd till Kelleher 
och Millers (2006) beskrivning av bloggar som ett starkt medium som skapar en god relation 
till läsarna. Trots att deltagarna hade svårt att precisera exakt vilka variabler som spelar in vid 
val av bloggar att läsa så var några faktorer extra tydliga. Bland annat beskrev grupperna hur 
de ofta läste personer som hade samma åsikter som dem själva och som de hade intresse i som 
personer. Dessa val stödjer antagandet att bloggar får en roll som opinionsledare och på så sätt 
har en stark social makt över sina läsare som Barbalet (1985) beskriver. Ytterligare val som 
beskrivs av deltagarna är den kunskap inom ett ämne en bloggare har och genom att läsa 
dessa lära sig eller få tips och råd. Även detta val styrker bloggarens roll som opinionsledare 
då deltagarna läser dessa på grund av den expertis och kunskap de har i ett ämne, vilket stödjs 
av Evans et al. (2008). 
 
Att bloggen fungerar som opinionsledare för deltagarna ger både bloggarna social makt och 
skapar en relation med den brusgenomträngande uppmärksamhet som Doyle och Stern (2006) 
beskriver för att ett medium ska få styrka. Uppmärksamheten som gör relationen mellan 
konsument och blogg till en stark kanal stärks ytterligare av Jedbratts (1999) teori om att 
konsumenter ställer höga krav och söker sig till medium som möter dessa. 
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I enlighet med dessa antaganden om starka relationer och bloggens roll som opinionsledare 
styrks både kommunikationskanalens styrka att nå fram med sina budskap utan allt för stort 
brus men också dennes sociala makt över sina följare. Med denna roll på internet används 
bloggare ofta som en kommunikationskanal för företag att nå ut med sina budskap till 
konsumenter, men har denna typ av kommunikation någon påverkan? 
 
6.6 Trovärdigheten – Påverkar generation Y 
 
Evans et al. (2009) pratar om hur värdet på information ändras i och med attraktivitet och 
trovärdighet hos den som lägger fram information. Vad vi kunnat identifiera genom våra 
fokusgrupper är att denna teori gör sig gällande på generation Y. Deltagarna diskuterade om 
bloggaren Kissie som varken uppskattades eller kändes trovärdig där hennes blogginlägg fick 
motta hård kritik och påverkan till konsumtion verkade näst intill obefintlig. I jämförelse med 
Alex Schulman som beskrivs som en smart och framgångsrik person som deltagarna tycktes 
ha förtroende för. Alex Schulmans blogginlägg fick motta fin kritik och påverkan till 
konsumtion var uppenbar. Även Cimon Lundbergs blogginlägg väckte köplust hos vissa av 
deltagarna som bland annat såg honom som en stilikon, vilket även kan tolkas som att han är 
kunnig om mode och därför utstrålar en trovärdighet Vi finner det därför av stor vikt att 
företag gör en ordentlig research efter trovärdiga bloggar om de vill produktplacera då 
trovärdigheten i hög grad tycks påverka generationen. 
 
6.7 Överenstämmelse, identifikation och internalisering – Påverkar 
generation Y 
 
Vi kan finna flera exempel hos deltagarna i fokusgrupperna som tyder på att Kelman (1961) 
teorier om social makt och social påverkan stämmer bra in på bloggar. Kelman (1961) pratar 
om tre processer som alla på sitt sätt förändrar en följares tankar eller beteende genom social 
makt som en opinionsledare besitter i enlighet med Bandura (1977). 
 
I den första processen som är överensstämmelse ser vi bidrag på hur deltagarna använder 
bloggar för att hitta information som exempelvis om vad som är modernt och nytt. Detta 
tolkar vi som att generationen är mån om hur andra personer ser på dem och hur de ska bli 
uppfattade något som stödjer Lazarevic (2012) teorier om detta. Vilket i sin tur även kan vara 
att tillexempel undvika påföljder som att de skulle vara omoderna och ouppdaterade på det 
senaste. Vi ser alltså hur den sociala påverkan ter sig likt teorierna om processen 
överenstämmelse och att den sociala påverkan därför fungerar genom bloggen. 
 
Den andra processen är identifikation i vilken vi också finner starka bevis för att bloggar 
lyckas påverka genom den sociala makten. Detta efter diskussioner där vi fått indikationer på 
att flera av deltagarna identifierar sig med vissa bloggare och till och med muntligen uttrycker 
en strävan efter att bli som vissa bloggare. Varpå deltagarna finner denna identifikation ger 



	   51	  

bloggen en stark social makt då läsarna enligt teorier vill utföra handlingar för att bli 
förknippade eller accepterade av bloggaren. Vi kan även tyda att den närhet och den 
personliga relationen som flera av deltagarna upplever till vissa bloggare har att göra med att 
de kan se sig själva i dem eller hur de vill vara som dem eller tycker att de har liknande 
personligheter och definierar sig själva efter en bloggares handlingar och åsikter. 
 
Den tredje processen som social påverkan handlar om är internalisering som vi också tycker 
oss se indikationer på att påverka genom bloggar, dock inte lika tydligt som i 
överensstämmelsen och identifikationen.  Detta skulle kunna te sig då internalisering påverkar 
på ett djupare plan enligt Kelman (1961) och därför inte kom fram på ett lika tydligt och 
önskvärt vis i resultatet. Det vi ändå kan se är hur deltagarna pratar om hur bloggar påverkat 
dem för att påverkan passat in i deras bild av dem själva som exempelvis Emil som baserade 
ett köp efter att ha läst en blogg och därefter valt det som passade bäst i hans bild av sig själv, 
eller Klas som valde att lita på experters tips på odds för att han själv ansåg sig inte vara 
tillräckligt duktig och hoppades därför att bli en bättre tippare genom att tillåta påverkan från 
andra. Detta belyser även hur viktigt trovärdigheten är vi internaliseringen som Kelman 
(1961) belyser. 
 
Med grund i de beskrivningar som ges av deltagarna i fokusgrupperna tillsammans med 
Kelman (1961) teori om social makt och social påverkan kan vi återigen visa på ett starkt 
samband när det gäller bloggens möjlighet att påverka sina läsare. 
 
6.8 Generation Y:s köpprocess – Bloggen blir delaktig 
 
Med starkt stöd för antagandet att bloggar har en påverkande effekt på generation Y, så är vårt 
mål att beskriva själva konsumentpåverkan och för att göra detta analyserar vi våra resultat 
mot Kotler et al. (2008) teori om konsumentpåverkan i deras black box-modell. Vi har lyckats 
identifiera situationer och faktorer i köpprocessen där en blogg kan komma att ha en stor 
påverkan på generation Y:s köpbeteende. 
 
Vid diskussion om påverkan uttryckte flera av deltagarna hur de blivit tipsade om olika 
produkter och hur de uppmärksammat dem via bloggar. Ett exempel var bland annat när Anna 
uppmärksammade en klänning. Att deltagarna på detta sätt påverkats genom att bli 
presenterade för en produkt är samma beteende som beskrivs i problemfasen av Kotler et al. 
(2008) köpprocess. 
 
I informationsfasen vill konsumenten hitta information vilket deltagarna i fokusgrupperna 
uppger att de finner i bloggar. Deltagarna diskuterade bland annat om hur bloggen används 
för att få tips, råd, vägledning, inspiration och nyheter genom en mer personlig 
kommunikation. I bloggen kan exempelvis information hittas om inköpsställen, 
produktattribut, pris och fördelar. 
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Med deltagarnas diskussioner om hur bloggar de följer fungerar som kunskapskällor och i 
enlighet med tidigare delar av analysen där bloggens roll som opinionsledare styrks via bland 
annat diskussioner om påverkan vid beslutsprocessen innan ett köp styrks även 
värderingsfasen i Kotler et al. (2008) köpprocess. 
 
Vid köpfasen har konsumenten kommit så långt att den bestämt sig för att konsumera och 
därför ligger de faser som konsumenten gått igenom för att ta sig till köpfasen i tankarna för 
besluten som fattas. Det vill säga att den information som kunnat erhållas via en blogg ligger 
som grund för de beslut som behöver fattas för om och hur konsumtion ska ske. 
 
I den sista av faserna i Kotler et al. (2008) köpprocess är utvärderingsfasen där konsumenter 
förväntas utvärdera och diskutera ett köp. Det går att mellan raderna skönja 
produktdiskussioner när grupperna diskuterar deras användande av kommentatorsfältet i 
bloggar. Dock har vi inte tillräckligt med resultat för att hävda att denna del av köpprocessen 
blir engagerad genom bloggande i någon högre grad.  
  
Det går tydligt att se hur bloggar spelar en stor roll i flera delar utav Kotler et al. (2008) 
köpprocess och hur generation Y påverkas vid beslut om köp. Med anledning av dessa 
resultat och deras starka samband med köpprocessen vill vi hävda att bloggen har möjlighet 
att påverka sina läsare från generation Y i deras köpbeteende. 
 
6.9 Köparens karakteristika – Påverkar generation Y:s val av 
bloggar 
 
Med starkt stöd för bloggens påverkan i flera steg av köpprocessen på generation Y testar vi 
även den andra delen av Kotler et al. (2008) svarta låda på deltagarna av fokusgrupperna för 
att avgöra vilka psykologiska faktorer som blir påverkade och hur djupt hos konsumenten i 
generation Y påverkan når. Det framgår tydligt ur våra fokusgrupper att bloggar kan och har 
påverkat deltagarna till konsumtion. I modellen köparens karakteristika av Kotler et al. (2008) 
beskrivs karakteristika faktorer och dessas underfaktorer som spelar in på konsumenter vid 
köp. Vi testar nu dessa mot de resultat vi nått för att undersöka vilka faktorer som faktiskt 
påverkas. 
 
Den första karakteristiska faktorn som Kotler et al. (2008) beskriver är den psykologiska som 
beskriver konsumentens motivation, perception, lärande och attityder. I våra resultat finner vi 
starkt stöd för att dessa processer påverkas då generation Y beskriver hur de både upptäckt 
nya produkter, hittat information, och hur de på olika sätt blivit påverkade att konsumera efter 
att ha läst en blogg. Då vi redan tidigare i analysen har funnit stöd för att bloggen har en 
konsumentpåverkande effekt är detta resultat ganska väntat då detta är den yttersta och mest 
lättpåverkade karakteristiska processen hos en konsument. 
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Nästa faktor i Kotler et al. (2008) beskriver är den personella faktorn där vi finner mer 
svårpåverkade faktorer så som ålder, livscykel, sysselsättning, livsstil, personlighet och 
självbild. Här kan vi inte finna lika tydliga tecken på att dessa faktorer påverkas av bloggen 
men däremot så finner vi tydliga tecken på hur dessa faktorer påverkar valet av de bloggar 
generation Y läser. Det nämns vid flertalet tillfällen hur valet av blogg att följa väljs utefter 
personer med samma åsikter som generationen själva. 
 
Ännu djupare rotad karakteristisk faktor som Kotler et al. (2008) beskriver är den sociala. 
Denna faktor tar upp personer referensgrupper, familj, sociala roller och status. Det är svårt 
att finna några tydliga tecken på att bloggen har någon möjlighet att påverka konsumenter i 
generation Y så här djupt i dennes personlighet. Däremot finner vi även här att dessa faktorer 
är starkt påverkande när det kommer till val av bloggar att läsa. Som största indikator på detta 
visar sig referensgrupper och hur generation Y pratar om hur de väljer bloggar efter personer 
de ser upp till. Men som nämnt handlar detta fortfarande om val av bloggar att läsa och det 
går inte att finna några tecken på att dessa faktorer blir påverkade av bloggarna i sig. 
 
Då vi varken finner tydliga stöd för påverkan på den personiella- eller den sociala faktorn i 
Kotler et al. (2008) faktor modell så är det svårt att finna några bevis för bloggars möjlighet 
att påverka den kulturella faktorn som är den djupast rotade faktorn hos konsumenter. Men 
även hos denna faktor finner vi bevis att den spelar roll vid valet av bloggar. 
 
Det vi sammanfattningsvis ser i generation Y:s karakteristika är att deltagarna från 
fokusgrupperna är självständiga och själva väljer vilka bloggar de ska läsa som passar in på 
hur de ser på sig själva. Vi ser kart och tydligt att bloggen kan påverka i de psykologiska 
faktorerna, och även vissa indikationer på att bloggen skulle kunna påverka i det personiella i 
exempelvis livsstil eller i det sociala i ett statussyfte. Men den stora överraskningen med 
modellen är hur generation Y tycks påverkas av sina kulturella, sociala och personiella 
faktorer för att välja de bloggar som passar in på dem som genom dessa låter sig påverkas av i 
de psykologiska faktorerna. 
 
6.10 Produktplacering i bloggar – Generation Y påverkas! 
 
Med starkt stöd i antagandet att bloggar har möjlighet att påverka konsumenter i generation Y 
och även med slutsats i vilka delar av köpprocessen och bland vilka karakteristika faktorer 
påverkan har möjlighet att ske så tittar vi vidare på produktplaceringens möjligheter att 
påverka. 
 
Till att börja med vill vi ställa oss kritiska till Balasubramanian (1994), Rotfeld (2008) och 
Schmoll et al. (2006) som menar på att det är svårt att se att produktplacering har positiva 
effekter på försäljning då vi i vårt resultat får fram tydliga bevis på att generation Y har 
konsumerat baserat på produktinformation de sett i bloggar. Sägas ska även att bloggar är ett 
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speciellt medium när det kommer till produktplacering vilket inte gör jämförelsen med 
Balasubramanian (1994), Rotfeld (2008) och Schmoll et al. (2006) helt rättvis. 
 
Vad som tydligt visas i vårt resultat är hur bloggar används som ett medium genom vilket 
generation Y låter sig bli påverkade och där de lyssnar på bloggarnas tips om olika produkter. 
Många bloggare skriver om produkter för att passa in och för att anta varumärkens egna värde 
som Novak et al. (2006) beskriver. Att denna kultur med tips och andra beskrivningar på 
produkter redan finns gjorde det tydligt att personer i generation Y hade svårt att skilja på vad 
som var produktplacerat eller vad som var genuina tips. 
 
I bloggarnas roll som opinionsledare för generation Y har de stor möjlighet att påverka då 
läsarna lyssnar bloggarnas åsikter. Läsarna utgår från att bloggare är genuina i sina inlägg och 
med grund i detta tillsammans med Martin och Smith (2008) och Sawyer (2006) diskussioner 
om hur produktplacering tar bort konsumenters misstänksamhetsfilter vill vi även hävda att 
produktplacering på bloggar har stark möjlighet att påverka läsarna. 
 
Men för att inte dra all produktplacering i bloggar över en kant vill vi ta upp Blackwells et al. 
(2001) diskussion om persuasion knowledge. Diskussioner med generation Y visar också 
tydligt att en allt för uppenbar produktplacering istället har en negativ effekt. Något som 
tydligt visas i diskussionen om Kissies inlägg (bilaga 2, inlägg 2). Produktplaceringen bör 
därför anpassas till bloggens vanliga profil för att påverkan ska ske. Då läsarens initialt litar 
på bloggaren och enda möjligheten till att läsarna utsätts för persuasion knowledge är om 
inlägget inte passar eller att de säljande motiven med det blir för tydligt. 
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7. Slutsats 
 
I det avslutande kapitlet presenterar vi de slutsatser vi nått med utgångspunkt från vår 
problemställning som presenteras i kapitel 1.3 samt presenterar viktiga aspekter att ta hänsyn 
till vid produktplacering i bloggar som främst riktar sig till marknadsförare. Vi framför även 
viss kritik mot vår uppsats, praktiska implikationer och slutligen förslag till framtida 
forskning. 
 
 
7.1 Slutsatser 
 
Vi vill påminna läsaren om vår problemställning som denna studie haft som syfte att besvara 
som lyder: 
 
Hur kan generation Y:s köpbeteende påverkas av produktplacering i bloggar? 
 
Med en teoretisk grund i teorier om generation Y, påverkan och produktplacering ville vi 
undersöka vilken möjlighet produktplacering har att påverka den svårflirtade generationen Y:s 
köpbeteende i ett medium de känner sig bekväma med. Vår studie styrker tidigare forskning 
om generation Y:s kritiska förhållningssätt till traditionell reklam varpå vikten av denna 
uppsatts blir ännu tydligare för att hitta nya sätt att kommunicera med generationen. 
 
Det framkom tydligt i vår analys vilken stark position bloggen kan få som opinionsledare för 
generation Y. Denna roll ger bloggen en social makt och möjlighet att påverka sina läsare och 
deras beteenden. Att bloggen har en social makt och kan utöva sociala påverkan är tydlig 
genom våra resultat som får stöd av tidigare accepterade teorier om påverkan. 
 
Med starkt stöd i antagandet att bloggen har makt att påverka generation Y gick vi vidare för 
att kunna svara på frågan hur köpbeteendet påverkas. För att göra detta jämförde vi våra 
resultat med teorier om konsumentens köpbeteende och påverkan. Här påvisar vi ett starkt 
samband att bloggen påverkar flera steg i konsumentens köpprocess. Bland de steg som 
påverkas främst är de faser fram till köpet då generation Y visade på hur de blev påverkade av 
bloggar. Vi tittade även djupare på karakteristiska variabler som påverkade generation Y på så 
sätt har vi också nått slutsatser om påverkan på olika karakteristiska variabler hos 
konsumenten. 
 
Genom denna studie kan vi konstatera att den modell vi arbetade fram ur teorin (figur 5.) gör 
sig gällande även i verkligheten. Detta då generation Y:s köpbeteende kan påverkas positivt i 
hög grad av produktplacering i bloggar, med detta menar vi att framförallt köpintentionen 
ökar hos generationen. Bloggen påverkar på flera olika områden i köpbeteendet hos 
generation Y. Den kan bland annat påverka köpbeteendet genom att identifiera behov, genom 
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att lämna information som påverkar köpbeteendet eller rent av vara källa för personlig 
identifikation som därmed påverkar generationens köpbeteende. 
 
Vi har också kunna identifiera att produktplacering kan gå obemärkt förbi köpbeteendet, ha en 
minskad påverkan eller rent av en negativ påverkan på köpbeteendet om produktplaceringen 
är för uppenbar. Generation Y:s köpbeteende kan alltså också påverkas till det negativa utav 
produktplacering. Av resultaten att döma så är det dock en positiv påverkan som är mer tydlig 
jämfört med den negativa påverkan. Att vi når dessa resultat tror vi beror på att generation Y 
väljer att följa bloggar de är intresserade av och då är mer öppen för positiv än negativ 
påverkan. 
 
Vi kan tydligt se att produktplacering på bloggar har haft en direkt påverkan på generation Y 
som lett till försäljning. Vi har därför rett ut den ovisshet om huruvida produktplacering skulle 
ha någon påverkan på försäljningen som vissa forskare har haft svårt för att bevisa.  Med 
grund i denna studie kan vi rekommendera produktplacering i bloggar till företag som vill 
påverka generationens köpbeteende och öka sin försäljning då vi finner att det är ett bra 
medium som passar in på generation Y:s speciella krav och profil. 
 
Syftet var även att komma fram till faktorer som bör tas i beaktningen av marknadsföring via 
produktplacering i bloggar till generation Y för att skapa bästa möjliga påverkan. Vad vi 
tydligt kan komma fram till är att generation Y tycker att produktplacering är ett 
marknadsföringsmedel som de inte tycker är särskilt störande eller irriterande. Det framgår 
rent utav att produktplacering på bloggar kan vara uppskattad om produktplaceringen handlar 
om saker som generation Y förväntar sig att läsa eller se bilder på när de går in på en blogg. 
Så länge som produktplaceringen rör sig i bloggens huvudsakliga intresseområden så verkar 
mottagandet bli bra från generation Y. Detta gör det viktigt för marknadsförarna att identifiera 
bloggar som passar in och som gör att produktplacering av vald produkt naturlig. Persuasion 
knowledge tycks bli lägre hos generation Y ju större samband eller relation som finns mellan 
den produktplacerade produkten och bloggaren. 
 
Vad vi också kan finna i vår studie är hur de karakteristikor hos konsumenten som Kotler et 
al. (2008) beskriver spelar stor roll vid val av vilken blogg som följs av generation Y. Vid 
kartläggande av bloggar att använda i sin marknadskommunikation tror vi denna modell kan 
vara till stor hjälp för företag så de kan passa in sin målgrupp med rätt blogg och på så sätt 
skapa produktplacering som passar in och har möjlighet att påverka. 
 
I sökandet efter passande bloggar gäller det även att identifiera bloggar där bloggaren utstrålar 
en hög trovärdighet för att på bästa sätt kunna lyckas påverka. Trovärdigheten kan te sig i 
flera olika former såsom expertis eller en personlig och öppen kommunikation för att nämna 
några som marknadsförarna bör leta efter. Om marknadsförarna lyckas hitta dessa trovärdiga 
bloggar och bloggare så har de stor chans att lyckas påverka generation Y som självmant 
söker upp informationen på dessa bloggar. 
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Hur marknadsförarna ska utforma produktplaceringen är också av stor vikt. Det framgår 
tydligt att produktplaceringen inte får vara alldeles för uppenbar och säljinriktad för att 
påverkan ska ske i önskad omfattning. Vi ser en tydlig tendens i att en allt för uppenbar 
produktplacering inte tar sig igenom generation Y:s informationsfilter utan att en 
varningsklocka sätts igång mot att informationen handlar om försäljning eller påtvingar 
påverkan. Detta kan leda till att produktplaceringen istället får en negativ effekt på generation 
Y och som exempelvis riskerar att ett eller flera varumärken kan ta skadas utav 
produktplaceringen. Det marknadsförarna måste lyckas med för att skapa bästa möjliga 
påverkan på generation Y är att hitta en balansgång i produktplaceringen där produkten inte 
exponeras för tydligt men heller inte för otydligt då den löper risk att inte bli 
uppmärksammad. Med generationens goda förhållningssätt till en lagom nivå av 
produktplacering är möjligheterna goda för att de tar till sig av produktplacering som är tydlig 
men inte för överdriven eller säljande. Dessutom så minskar risken för att produktplaceringen 
ska komma till skada för företagen. 
 
Det har under studiens gång växt fram en viktig aspekt som inte var ämnad från början att 
studeras, men som av resultaten att döma har en viktig funktion i bloggens förmåga att 
påverka och som vi därför väljer att lyfta fram. Denna viktiga aspekt är kommunikationen 
som förs efter ett blogginlägg i kommentarsfältet. Här har marknadsförarna ett 
uppföljningsjobb att göra när väl en produktplacering är utförd. Till att börja med kommer de 
kunna erhålla viktig information om vad kunder anser om produkten. Detta kommer kunna 
utnyttjas för att utveckla produkten och finna nyckelfaktorer och även kritiska områden. Inte 
nog med att företagen kommer undan relativt billigt med produktplacering i bloggar så får de 
dessutom konsumenternas uppfattning på köpet vilket annars kan behövas samlas in genom 
en dyr och svår undersökning. Det kan också vara av stor vikt att se till att bloggen blir 
delaktig i kommunikationen som sker efter ett blogginlägg. Risken finns annars att om detta 
inte utförs så kan tveksamheter uppstå som inte reds ut vilket kan leda till att påverkan inte 
sker och konsumtion går förlorad. 
 
För att sammanfatta mer konkret vad marknadsförana ska beakta efter produktplaceringen är 
skedd så är det att se till att en tvåvägskommunikation blir upprättad mellan bloggen och 
läsaren och även studera den flervägskommunikation som kan uppstå där andra läsare och 
bloggare diskuterar med varandra för att erhålla viktig konsumentinformation. 
 
Med generation Y:s inställning till produktplacering vill vi också lyfta fram att 
marknadsförarna bör ta ett etiskt ansvar och möjligtvis se till så att bloggen någonstans 
beskriver att det kan finnas innehåll med kommersiella syften. Generationen uppskattar 
ärligheten och söker trovärdigheten och har en överlag positiv inställning till 
produktplaceringen varpå en etisk produktplacering tordes vara att föredra för alla inblandade 
parter. Som någon sa, ärlighet varar längst, vilket vi tycker oss kunna generalisera på 
generation Y. 
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Avslutningsvis vill vi i våra slutsatser ge en uppmaning till alla företag och marknadsförare 
och oavsett vilken marknadsföringsinsats de tänkt använda för att nå generation Y. Det 
fungerar inte längre med en envägskommunikation med information som går ut allt för brett 
och opersonligt med förhoppningar om att ta sig igen bruset. I all det kommunikationsbrus 
som generation Y utsätts för söker och hittar de istället en personligare 
tvåvägskommunikation som de lyssnar till och dessutom blir lyssnade på. Bli den 
kommunikationen. 
 
7.2 Kritik 
Då vi under hela studien utgått ifrån att undersöka bloggars möjlighet att påverka generation 
Y och applicera teori och resultat om produktplacering på det finns det en viss risk att våra 
resultat blir vinklade. Eftersom vi även använt oss av teori som gör gällande att den bästa 
produktplaceringen är den som inte märks har vi inte i våra diskussioner utgått från 
blogginlägg som vi själva varit medvetna om ifall de varit produktplacerade. Vi har istället 
utgått från blogginlägg innehållandes diskussioner och tips på produkter och tjänster som 
skulle kunna vara produktplacerade. 
 
Vi är medvetna om att vissa teoretiska källor skulle kunna anses vara gamla och inte 
anpassade en studie som kretsar kring så nya företeelser som bloggar och produktplacering. 
Vi har även källor från kurslitteratur så som Kotler et al. (2008) som skulle kunna anses ha en 
låg reliabilitet, något vi ställer oss tveksamma till då vi anser att hans rykte och kunskap inom 
ämnesområdet är otvivelaktig. 
 
Vi inser även begränsningarna med en undersökning som fokusgrupper då dessa tio deltagare 
är ämnade att representera hela generationen Y i Sverige. Med längre tid och större 
ekonomiska möjligheter hade fler fokusgrupper från fler städer varit att föredra vilket hade 
kunnat styrka våra slutsatser ytterligare och gjort generaliseringen större. 
 
Vi nämner aldrig i arbetet de legala aspekter som kan tänkas spela roll, detta är ett tydligt 
ställningstagande från första början som vi inte tagit hänsyn till för att avgränsa vårt arbete. 
Vad som är produktplacering är många gånger oklart och har tidigare i rapporten nämnts att 
det väckt en debatt om produktplacering i bloggar. Bloggvärlden ser ändå ut som sådan att 
produktplacering inte alltid nämns i texten, varpå vi valde att lämna detta område utanför 
rapporten förutom den punkt där vi uppmanar till ett etiskt ställningstagande. 
 
7.3 Praktiska implikationer 
 
Vi hade som mål med vår uppsats att fylla det hål i forskningen som undersöker hur 
generation Y:s köpbeteende påverkas av produktplacering i bloggar. Det finns mycket 
forskning om just sociala mediers användning som marknadskanal och även om 
produktplacering som verktyg. Med vår studie ville vi kombinera dessa ämnen och applicera 
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dem på en generation som vuxit upp och blivit kritiska och kräsna konsumenter för att se om 
det fanns en väg att nå dem där. 
 
De resultat vi nått anser vi kunna vara av värde för företag, marknadsförare och andra 
intressenter i deras arbete med att utnyttja redan kända bloggare som marknadskanal för att nå 
ut med marknadskommunikation i form av produktplacering hos dessa. Då mycket forskning 
har gjorts för att beskriva generation Y men mindre forskning har gjorts för att beskriva hur 
de når dem anser vi att denna uppsats håller ett tydligt akademiskt värde. 
 
7.4 Förslag till framtida forskning 
 
Det vore intressant att i en framtida forskning se en kvantitativ undersökning som testar ett 
större urval ur generation Y för att få ett bredare perspektiv på bloggens möjlighet att påverka 
genom produktplacering. Då produktplacering på internet också börjat leta sig in på flera 
andra sociala medier såsom Twitter och Instagram vore det intressant att göra denna 
undersökning lite bredare och inte enbart fokusera enbart på produktplacering på bloggar. 
 
Med mer tid och ekonomiska resurser skulle vi även vilja se en fallstudie i samarbete med en 
av de mer kända bloggarna där forskarna över tid testar olika experiment för att se resultat av 
påverkan på dennes läsare. Detta skulle kunna ge en större helhetsbild och transparens då 
undersökarna faktiskt vet vad som är ren produktplacering eller ej. 
 
Många gånger kan inte forskare vänta ut de långsiktiga effekterna utan mäter effekter i direkt 
anslutning till exponering. Vi skulle vilja se några forskare som också låter fokusgrupper 
under en längre tid, läsa en blogg för att se om de ändrar uppfattning om ämnen som först 
diskuteras innan de börjar följa bloggen, för att sedan, efter X antal månader diskutera samma 
saker för att ta reda på om de påverkats av vad de läst. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
 
Inledning: 
 
Hälsar alla välkomna och berättar att fokusgruppen främst kommer behandla 
produktplacering i bloggar och vårt syfte med dessa fokusgrupper. Viktigt är att vi förtydligar 
vad vi menar med bloggar och produktplacering och kollar att alla är på det klara. Vi påpekar 
också att det inte finns några rätt eller fel utan att vi bara vill ha en diskussion där alla delger 
sina åsikter. 
 
Öppning av fokusgrupp: 
 
-Ber deltagarna berätta kort om sig själva (namn, ålder, sysselsättning och fritidsintressen). 
 
Introduktionsfrågor: 
 
Internet- och bloggvanor 
Hur är era internetvanor och vad använder ni internet till? 
Hur är era bloggvanor och vad använder ni bloggar till? 
Vilka bloggar läser ni? 
Varför läser ni repektive läser ni inte bloggar? 
 
Övergångsfrågor 
 
Reklam och PR 
-Vad anser ni om reklam och PR? 
-Hur tror ni att ni påverkas av reklam och PR 
 
Huvudfrågor 
 
Produktplacering 
Hur ser ni på produktplacering? 
Tror ni att produktplacering fungerar? 
Hur ser ni på produktplacering i bloggar? 
 
Bloggen som kommunikatör 
Vad är bra och vad är dåligt med bloggar? 
Vad gör en bloggare speciell? 
Vad skriver de bloggare ni läser om? 
Vem bloggar? 
 
Opinionsledare 
Vad är en opinionsledare för er? 
Är bloggar ett bra sätt för att följa sina opinionsledare? 
Hur ser ni på trovärdigheten hos opinionsledare på bloggar? 
 
 
 



	  

Påverkan 
Har ni någon gång blivit påverkade av bloggare? 
Kan ni ge exempel på tillfällen då detta skett? 
Vad tror ni påverkade er? 
 
Påverkan utvalda blogginlägg.  
Ge deltagarna varsit exemplar av Bilaga 2 innehållandes tre utvalda blogginlägg från tre 
olika bloggare. Se till så att alla läser igenom blogginläggen och inled sedan med att fråga 
vilka som besökt bloggarna tidigare. Diskutera sedan ett inlägg i taget och använd 
nedanstående frågor vid samtliga blogginlägg. 
 
Tror ni blogginlägget är produktplacerat? 
Vad tycker ni om blogginlägget? 
Vad tycker ni om bloggaren? 
Kan ni tänka er att konsumera det som står i inlägget? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Bilaga 2. Utvalda blogginlägg 
 
Inlägg 1 – Alex Schulman på Riche	  
 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

Inlägg 2 – Kissie fixar tandblekning	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

Inlägg 3 – Cimon Lundbergs nya glasögon	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


