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Abstrakt 

Att marknadsföra sig rätt har idag blivit A och O för företag. För att överleva är 

det av högsta vikt att finna nya forum att placera sin reklam i. Idag finns det 

dock så mycket reklam som cirkulerar i samhället att företagen måste 

konkurrera om konsumenternas uppmärksamhet. Det gäller alltså att sticka ut 

och finna nya marknadsföringskanaler hela tiden.  

 

Internet och bloggar har haft en enorm genomslagskraft och i Sverige är det de 

temabaserade modebloggarna som står i centrum. Då bloggarna blivit så stora 

som de är och då bloggerskorna uppfattas som förebilder diskuteras det en hel 

del kring vad son skrivs i bloggarna. Inte minst har all reklam i bloggarna fått 

enorm uppmärksamhet.  

 

Enligt denna undersökning har det visat sig att de placerade produktreklamen 

över lag upplevs som positiv och att den mer ses som tips än som reklam. 

Läsarna tar emot den på ett bra sätt och de tar uppenbarligen den till sig då 70% 

av respondenterna köpt något som det annonserats om i bloggar. 

Undersökningen visar också att det generellt anses vara helt okej att ta emot 

pengar eller annan ersättning för att publicera reklam på bloggarna så länge det 

som skriva är sanning och egna åsikter ifrån bloggerskorna. Osann reklam 

uppskattas ej! 

 

Slutligen visar undersökningen att bloggar är ett mycket bra forum att placera 

sin reklam i om den placeras i texten. Pop-ups, banners och övrig reklam 

upplevs som störande och kan ses som förlorade pengar för företaget. Antingen 

ses denna reklam förbi eller som sagt upplevs som störande för de som läser 

bloggarna, vilket ger negativ respons.  
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1. Inledning 
Bloggar och att skriva blogg har generellt sätt blivit stort världen över. I Sverige dominerar de 

så kallade modebloggarna (enligt besöksstatistiken) och därmed har de även blivit en viktig 

kanal för företag och deras marknadsföring (Djurberg, 2008). Dahlén och Lange (2009) 

menar att anledningarna till att modebloggar blivit så populära som marknadsföringskanal är 

bland annat att de når ut till ett segment som bildar en specifik målgrupp med samma 

preferenser. Men en ännu viktigare anledning är att man via bloggar kan vinkla reklamen så 

att den upplevs på ett helt annat sätt än just reklam (Dahlén & Lange, 2009).  

 

Idag är det vanligt med så kallad placerad produktreklam. Det är en typ av reklam som 

upplevs mer som personliga råd och tips än som ren reklam då blogginnehavaren skriver om 

produkter i sina inlägg på ett positivt sätt i utbyte emot en summa pengar eller annan 

ersättning från olika företag (Almer, 2010). Denna uppsats bygger på att undersöka just den 

produktplacerade reklamen som exponeras för oss via dessa modebloggar. I fokus ligger att ta 

reda på hur denna reklam uppfattas av läsarna samt hur de påverkas av den. 

 

1.1 Problembakgrund 

Konkurrensen mellan olika företag på marknaden och deras produkter har idag växt sig 

mycket stor. Marknadsföring har därför blivit centralt för dagens företag och det satsas 

enorma summor pengar på marknadsföring. Institutet för reklam och mediestatistik redovisar 

att det under år 2007 investerades nästan 4,1miljarder kronor i webbreklam i Sverige, det är 

en ökning med 36% jämfört med 2006års siffror (Janson, 2008). I och med detta gäller det 

hela tiden för företagen att hitta nya sätt och nya forum att marknadsföra sig via. Mediet har 

fått en stor betydelse i reklamsammanhang i form av kanaler (Kardes, 2002). Ett medium som 

med sin enastående utveckling och genomslagskraft har blivit mycket viktigt för 

marknadsföringen är Internet (Shapiro, 1999). Detta har många företag dock tagit till sig 

vilket har lett till att konkurrensen reklamer emellan har växt sig mycket stor även på Internet 

(Dahlén & Lange, 2009).    

 

Konkurrensen som råder företag emellan har medfört att vi idag konstant överröses med 

reklam och annonser av olika slag (Kardes, 2002). I sin tur har detta lett till att vår kapacitet 

att ta emot informationen har minskat och vi har skapat oss en vana där vi bortser från reklam 

och endast tar till oss den information vi anser vara relevant för det ändamål vi har (Edwards, 
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Li och Lee, 2002). Med andra ord sållar vi lätt bort en massa reklam som går oss obemärkt 

förbi och företagens pengar och ansträngning har varit förgäves (Dahlén, 2002). 

Svårigheterna för företagen att få fram sin reklam till rätt segment har därmed ökat väldigt 

mycket och nya sätt att marknadsföra sig på är ett måste. 

 

Ett fenomen som vuxit mycket de senaste tio åren och som har tagit en stor plats på Internet är 

bloggar. En blogg är en slags webbaserad dagbok där man kan skriva om sina åsikter, tankar, 

preferenser och annat som faller en in (Frankel, 2005). Det finns temabaserade bloggar av 

olika slag och i Sverige kan man med hjälp av besöksstatistiken se att det är de så kallade 

modebloggarna som dominerar (Djurberg, 2008).  

  

I Sverige har modebloggar fått en stor genomslagskraft (Djurberg, 2008). Det är inte bara 

läsarna som visat stort intresse för modebloggarna utan även företagen har öppnat ögonen för 

dem (Dahlén och Lange, 2009). Modebloggar är temainriktade webbdagböcker där 

innehavaren skriver om sitt intresse för mode och de som läser bloggen har oftast samma 

intresse (Meerman, 2007). Ur marknadsförares synvinkel innebär dessa läsare ett specifikt 

segment med potentiella kunder (Djurberg, 2008). Det vill säga företagen ser möjligheten att 

nå ut till sin rätta målgrupp genom att använda sig av dessa modebloggar som 

marknadsföringskanal. De som läser dessa bloggar har oftast som ändamål att tillfredsställa 

sitt behov inom mode och genom att placera sin reklam rätt i dessa bloggar når man ut till en 

stor grupp människor som inte bortser från reklamen då den anses relevant för ändamålet 

(Dahlén, 2002). Det ses med andra ord inte som störande reklam som sållas bort.  

 

Anledningen till att just bloggar blivit så populära att marknadsföra sig genom är för att de 

gör reklamen mer accepterad och personlig. Den ses mer som råd och tips än som ren reklam 

och är därmed mer accepterat hos konsumenterna (Ferle & Edwards, 2006). Tekniken med att 

få kända bloggare att ge ”rekommendationer ger konsumenterna ett intryck av att 

bloggerskornas intentioner är att dela med sig av sina senaste inköp (Goodman, 2006) Att 

använda blogg som kanal gör att reklamen blir utformad på ett sådant sätt att konsumenterna 

uppfattar det som icke reklambaserad information (Cowley & Barron, 2008).  
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1.2 Problemdiskussion  

Reklamen som exponeras för oss via modebloggar kan som sagt utformas på olika sätt. En typ 

av reklam som ifrågasätts mycket är den placerade produktreklamen (Goodman, 2006).  En 

anledning till att det talas mycket om denna typ av reklam är att den kan uppfattas som en 

tveksam metod som är omoralisk på så sätt att den i många fall ”lurar” läsarna (Dahlén och 

Lange, 2009). Många av de som läser modebloggar är ungdomar som ser upp till 

blogginnehavaren eller har dem som förebilder (Djurberg, 2008).  

 

Svenska företag använder sig mer och mer av bloggar för att kommunicera reklam till sina 

konsumenter, därmed har frågor kring produktplacering i bloggar blivit ett stort ämne som 

diskuteras fram och tillbaka (Svenska Dagbladet, 2008). Jag upplever därför att detta är ett 

område som är intressant att undersöka lite närmre.  

 

Problemet med den placerade reklamen i bloggar är att den inte alltid är sann. Det är med 

andra ord inte så hög tillförlitlighet på vad som skrivs i bloggarna. Dock vet inte alla om att 

det ligger till på så vis att blogginnehavaren ibland får betalt för att skriva det de skriver om 

de olika produkterna. Det är framförallt den smygande produktplacerade reklamen som är 

farlig för konsumenterna då den nästan är omöjlig att avslöja som ”fuskreklam” istället för 

personliga rekommendationer (Lehu, 2007).   Det är därför intressant att se hur effektivt det är 

med placerad produktreklam i bloggar samt hur läsarna påverkas av det. Det är även 

intressant att se hur den placerade produktreklamen upplevs i förhållande till andra typer av 

reklam som också finns med i bloggar, det vill säga vilken reklam vi är mest mottagliga för 

och så vidare. 

 

1.3 Problemformulering 
 

 Hur upplevs reklamen som publiceras i bloggarna? 

 Hur påverkas läsarna av den placerade produktreklamen?  

 Hur upplever läsarna det faktum att blogginnehavarna tar emot ersättningar av olika 

slag för att placera reklam i sina bloggar? 
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1.4 Syfte 

Då modebloggar tar mer och mer plats på marknaden och då vi hela tiden exponeras för mer 

och mer reklam via modebloggar är syftet att ta reda på hur den placerade produktreklam 

upplevs och hur bloggläsarna påverkas av denna typ av reklam. Diskussionerna och frågorna 

kring detta ämne är många och därför tycker jag att det är ett intressant område att undersöka. 

Syftet är att frambringa mer klarhet i frågorna som finns kring ämnet placerad produktreklam.   

 

1.5 Avgränsningar 

Avgränsningarna i denna uppsats är framför allt gällande typ av reklam samt vilket forum 

denna reklam exponeras via. Tidigare har det gjorts en massa studier kring reklam och de 

olika forumen de exponeras via. Jag har dock valt ett område som är relativ oexploaterat då 

det är ett ganska nytt fenomen på marknaden. Jag har valt att studera den produktplacerade 

reklamen i modebloggar.  

 

När det gäller typ av reklam har jag valt att fokusera på den typ av reklam som kallas placerad 

produktreklam. Det är sådan reklam som placeras in i ett forum för att i smyg påverka 

målgruppen utan att de upplever reklamen som just reklam. Detta är en avgränsning jag 

medvetet gjort eftersom att det är den reklam jag upplever som den mest tveksamma då den 

baseras på en smygteknik. Övriga reklamer som syns i banners, pop-ups och så vidare är 

sådant vi med säkerhet vet är reklam och som står för att det är reklam. Produktplacerad 

reklam uppenbaras mer som en rekommendation från en person till en annan. 

 

När det gäller i vilket forum denna placerade produkt reklam ska exponeras för oss har jag 

valt att fokusera på en enda typ av temablogg, det vill säga modebloggar. Anledningen till att 

jag valt bort övriga kanaler är för att jag gärna vill undersöka ett forum som är relativt 

oexploaterat. Det har ju exempelvis gjorts en massa studier kring placerad produktreklam via 

mediet TV, film och tv-spel. Jag tycker därför att det är roligt och intressant att undersöka ett 

nyare fenomen som fått stor uppmärksamhet men ändå inte undersökts så mycket. 

Anledningen till att jag valt att begränsa mig till en typ av blogg är för att det finns så otroligt 

många olika slags bloggar idag och det är just modebloggarna som fått så stor 

genomslagskraft i Sverige. Det är även dessa modebloggar som framförallt använder sig av 

produktplacerad reklam.  
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I uppsatsen kommer jag att se det mesta utifrån bloggläsarnas perspektiv och det är även de 

jag vill undersöka. Jag har alltså valt att inte ta hänsyn till företagens perspektiv eller 

blogginnehavarnas perspektiv då båda dessa grupper ofta inte vill besvara frågor kring detta 

ämne då det ses som smygreklam vilket de oftast inte vill stå för.  

 

1.6 Centrala begrepp 

Det finns tre begrepp som bör nämnas som centrala begrepp i denna uppsats. Här nedan 

presenteras en kort beskrivning av orden blogg, modeblogg och produktplacerad reklam. En 

utförligare förklaring kring dessa begrepp går sedan att finna under den teoretiska 

referensramen. 

 

Blogg – En loggbok på webben. Med andra ord en slags webbaserad dagbok där innehavaren 

kan skriva om allt möjligt som han/hon vill dela med sig av till andra (Dahlén, 2002). Bloggar 

finns i olika utföranden och kan vara allt från privata bloggar där man skriver om sin vardag 

till företagsbloggar samt temabaserade bloggar som behandlar ett visst intresseområde, 

exempelvis modebloggar eller fotbollsbloggar och så vidare (Parise & Guinan, 2008) . 

 

Modeblogg – Som redan nämnt ovan finns det temabaserade bloggar. Det är webbaserade 

dagböcker med en inriktigt på ett visst område. Modebloggar är precis som det låter, bloggar 

som handlar om mode (Djurberg, 2008). Det finns inga riktlinjer på vad som krävs för att 

kallas en modeblogg och därför finns det heller ingen källa som kan hjälpa till vid 

definieringen av modeblogg. Vad som allmänt gäller för modebloggar är dock att temat för 

själva bloggen skall handla om mode och bloggen genomgående skall skriva om mode, 

trender, innehålla modetips och liknande. I denna uppsats kommer jag endast att behandla de 

största modebloggarna i Sverige enligt besöksstatistiken. Det vill säga de bloggar som man 

inte kan tvivla på om de är modebloggar eller inte. Det är bloggar som skrivs av 

modeintresserade tjejer och som genomgående handlar om just mode. De bloggar som 

kommer att behandlas är: 

 

1. Kenza Souiten,  http://www.kenzas.se 

2. Alexandra Nilsson,  http://www.kissies.se 

3. Isabella Löwngrip,  http://www.blondinbella.se 

4. Desiree Nilsson,  http://www.werun.se/desireenilsson/ 
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5. Tyra Sjöstedt,  http://www.tyras.se 

6. Foki,   http://www.fokis.se 

7. Hanna Widerstedt  http://www.widerstedt.com 

 

 

 Produktplacerad reklam – Reklam som kan återfinns i inläggen som skrivs i en blogg. 

Reklamen är riktad mot läsarna av innehavaren som uttrycker en positiv åsikt om en produkt 

de i själva verket blivit ombedda att skriva om av olika företag. Dessa företag ger i utbyte mot 

de fina orden och bilderna blogginnehavaren en summa pengar eller annan ersättning så som 

produkter av olika slag (Djurberg, 2008). Informationen som vi läsare får vi den placerade 

produktreklamen kan både vara formad med blogginnehavarens egna ord och åsikter men 

likaså av ord de fått från företagen. Det vill säga det som nämns i reklamen behöver inte 

nödvändigtvis vara blogginnehavarens egna ord eller egna tycke.   

 

 

2. Teoretisk Referensram  

2.1 Internets utveckling – medium för marknadsföring 

Utvecklingen av World Wide Web startade år1989 av Tim Berners-Lee. Hans syfte var redan 

då att Internet skulle bli en mediekanal där alla kunde mötas, läsa och skriva. På den tiden var 

Internet dock inte mer än ett nätverk av datorer som främst användes av forskare och 

statstjänstemän (Richardson, 2010). Men Internet har utvecklats enormt sedan 1989 och 

Berners-Lee´s urpsrungliga koncept har förverkligats. Idag används internet av alla olika slags 

människor till alla möjliga ändamål. Internet har gjort det möjligt för så väl privatpersoner 

som företag att kommunicera på ett nytt sätt. Vi kan dela med oss av bilder, information, 

underhållning, vi kan shoppa, söka information, effektivisera vår vardag och mycket mer.  

 

Internets globala och enorma utveckling har skapat stora möjligheter för företag och det har 

blivit ett viktigt medium för just marknadsföring. Främst har Internet blivit så 

genomslagskraftigt för marknadsföring då reklam via internet gör det möjligt för 

konsumenterna att integrera med leverantörerna, ta reda på mer information snabbt och 

smidigt och även köpa varor direkt för leverans (Schlosser, Shavitt, Kanfer, 1999). En annan 

anledning till att Internet blivit en populär marknadsföringskanal är att man genom att placera 

sin reklam på utvalda hemsidor kan nå ett klart definierat segment med människor. Ur 
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marknadsförares synvinkel innebär detta ett marknadssegment med potentiella kunder. 

(Djurberg, 2008). Marknadsförare har dessutom insett vikten i att synas i nya medier så som 

Internet då det blir allt svårare att nå rätt målgrupp i de traditionella medierna så som 

tidningar och liknande (Thorstenson, 2006) 

 

2.2 Svårigheter med marknadsföring via Internet 

Det finns dock svårigheter med att använda Internet som marknadsföringskanal. Den största 

svårigheten är att det råder så stor konkurrens mellan all reklam som ska synas på olika 

hemsidor men även mellan den reklam som ska synas på samma hemsida (Dahlén, 2002). Det 

är därför viktigt att reklamen sticker ut för att den inte ska försvinna bland konkurrenternas 

reklam (Dahlén och Lange, 2009). Då vi konsumeter dagligen utsätts för konstant exponering 

av reklam medför det att vår kapacitet för att ta emot meddelanden minskar och vi blir mindre 

uppmärksamma på all reklam och lär oss att titta efter relevant information och bortse från 

den information som vi inte var ute efter med vår vistelse på Internet (Edwards, Li och Lee, 

2002). Mycket av den reklam som vi stöter på under en dag går därmed oss obemärkt förbi. 

Den reklam som oftast går oss förbi utan att vi ens ägnar en tanke åt den är de annonser som 

ligger på de ”vanligaste” annonsplatserna på webbsidan, i överkant och på höger sida av 

webbsidans innehåll (Dahlén, 2002). Den reklam som inte sållas bort är den reklam som inte 

upplevs som reklam direkt. Att finna dessa platser är en teknik som kan medföra att man når 

ut till fler personer då reklamen inte upplevs som kommersiell (Ferle & Edwards, 2006) 

 

Svårigheten med att Internetanvändare överröses med reklam hela tiden är att det skapar 

irritation och upplevs som störande för många läsare, vilket även påverkar marknadsföringens 

effektivitet. Det är inte reklamens innehåll i sig som upplevs som störande utan sättet de 

framställs på (Edwards, Li och Lee, 2002). Det finns tre variabler som minskar den upplevda 

graden av störning och det är (1) när reklam är riktad mot användare vars fokusering och 

koncentration inte är så hög, (2) när reklamen ökar relevansen för mottagaren samt (3) när den 

ger värde för läsaren i form av underhållning och information. (Edwards, Li och Lee, 2002). 

Ett fenomen vars användning vuxit radikalt på Internet och som tar hänsyn till dessa tre 

variabler är bloggar.  
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2.3 Bloggar 

Namnet blogg kommer utav engelskans weblog och svenskans webblogg, det vill säga en 

logg på webben (Bhatt, 2010). Nationalencyklopedins beskrivning av en blogg är följande;  

 

 

 ”personlig och öppen dagbok eller logg på webben. En typisk blogg består av regelbundna 

skriftliga inlägg med personligt hållna iakttagelser och synpunkter på dagsaktuella 

händelser, vanligtvis med länkar till relaterade webbsidor, artiklar och bloggar samt ibland 

med bilder och/eller videor.” (www.ne.se/blogg) 

En blogg har utseendemässigt mycket gemensamt med en vanlig hemsida. Till att börja med 

innehåller den vanligen text, bilder och länkar (Frankel, 2005). Den har centralt placerade 

inlägg som är skrivna av blogginnehavaren och som hamnar i omvänd kronologisk ordning, 

det vill säga att det senaste skrivna inlägget placeras överst i bloggen. (Bhatt, 2010) Vad som 

skiljer en blogg från en vanlig hemsida är den sociala interaktiviteten som uppstår genom 

möjligheten för läsarna att lämna kommentarer samt läsa andras kommentarer på 

blogginläggen (Herring et al., 2005). En blogg bygger således på tvåvägskommunikation där 

bloggaren kan säga sitt och bloggläsarna kan ge respons (Dutta-Bergman, 2006). Denna 

funktion möjliggör alltså att kommunikation kan flöda fritt mellan både avsändare och 

mottagare vilket skapar mer trovärdighet i bloggen och det som skrivs (Goldsmith & 

Horowitz, 2006). 

 

Bloggar har som sagt växt sig mycket stora och år 2010 läste hela 93procent av den svenska 

kvinnliga befolkningen i åldrarna 12-15år bloggar av olika slag. Denna siffra bland 16-

25åringar var 78procent (World Internet Institute, 2010). Enligt Findahl (2010) är hela 50% 

av Sveriges tolvåringar engagerade i bloggvärlden.  

 

2.4 Typer av bloggar 

Det finns olika typer av bloggar. Det finns bland annat personliga bloggar som skrivs av 

privatpersoner som dela med sig av sitt liv, tankar och åsikter (Frankel, 2005). Det finns även 

politiska bloggar som används för att föra fram politiska åsikter m.m., kundbloggar som riktas 

till en kundkrets, kommersiella bloggar samt organisationsinterna bloggar som används för att 

förbättra kommunikationen i ett företag (Parise & Guinan, 2008).  

 

http://www.ne.se/blogg
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2.5 Modebloggar 

 De bloggar som tas i fokus i denna uppsats och undersökning är de personliga bloggarna som 

inriktar sig på mode, det vill säga de så kallade modebloggarna. En modeblogg är en 

webbaserade dagböcker med temat mode. Modebloggar är precis som det låter, bloggar som 

handlar om mode (Djurberg, 2008). Det finns inga riktlinjer på vad som krävs för att kallas en 

modeblogg och därför finns det heller ingen källa som kan hjälpa till vid definieringen av 

modeblogg. Vad som allmänt gäller för modebloggar är dock att temat för själva bloggen 

skall handla om mode och bloggen genomgående skall skriva om mode, trender, innehålla 

modetips och liknande. 

Det finns en mängd modebloggar idag men de största i Sverige är följande: 

 

Bloggerska:   Bloggadress:   

1. Kenza Souiten,  http://www.kenzas.se 

2. Alexandra Nilsson,  http://www.kissies.se 

3. Isabella Löwngrip,  http://www.blondinbella.se 

4. Desiree Nilsson,  http://www.werun.se/desireenilsson/ 

5. Tyra Sjöstedt,  http://www.tyras.se 

6. Foki,   http://www.fokis.se 

7. Hanna Widerstedt  http://www.widerstedt.com 

  

2.6 Marknadsföring i modebloggar 

Anledningen till att modebloggar blivit så populära att marknadsföra sig via är för att de 

uppfyller de tre variabler som minskar reklamens störande effekt som Edwards, Li och Lee 

(2002) talar om. Reklamen är alltså riktad till användare vars fokusering och koncentration 

inte är så hög då modebloggar främst läses för underhållningens skull, reklamen ökar 

relevansen för mottagaren då det är just mode som bloggarna skriver om samt reklamen ger 

värde för läsaren då de får information om var de snygga bloggarna köpt sina kläder de 

skriver om och lägger ut bilder på.  

 

Det har tidigare gjorts studier och undersökningar på hur bloggläsare påverkas av reklam. År 

2008 gjorde PR-Byrån Mahir en undersökning som tydligt visar att reklam i bloggar påverkar 

de som läser dem. Undersökningen baserades på svar från 717bloggläsare som tillfrågades om 
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de har köpt en vara de läst om i en blogg. Hela 58procent av de tillfrågade personerna svarade 

JA. (Janson, 2008)  

 

En annan anledning till att just modebloggar är en bra kanal att marknadsföra sig via är att det 

är ett underhållningsmedium. Enligt Ferle & Edwards (2006) är det en bra teknik att använda 

sig av underhållningsmedium för att placera sin reklam då man självmant besöker dessa sidor 

för underhållning och inte ser reklam som ren reklam och därför inte heller sållar bort den.    

 

2.7 Typer av reklam i bloggar 

Det finns dock olika typer av reklam man kan lägga ut i en blogg. De vanligaste typerna 

beskrivs kortfattat här nedan. 

 

2.7.1 Banners  

Banner är en remsa med reklam som oftast placeras i toppen av en blogg och som har en fast 

placering. De är enkla att utforma och kan lätt läggas in, tas bort eller göras om (Marking 

&Nordlöv, 1997) 

 

2.7.2 Affiliatemarknadsföring 

Detta är en fast annons ofta placerad i informationsfältet på bloggen. Annonsen är kopplad till 

företagets hemsida vilken man kommer till om man klickar på annonsen. Ofta betalar 

annonsören en viss summa pengar för varje klick som genomförs från bloggen. (Frankel, 

2005)  

 

2.7.3 Pop-up annonser 

Annonser som ”poppar upp” i ett eget fönster antingen bakom eller framför den hemsida 

Internetanvändaren ansluter till kallad pop-up annonser. För att få bort reklamen måste 

användaren själv klicka bort den med hjälp av ett litet kryss placerat någonstans på annonsens 

sida. Annonsören har själv lagt upp annonsen med tillstånd från hemsidans eller bloggens 

ägare. (Microsoft Corporation, 2012)  

 

2.7.4 Sponsrade textlänkar  

När en bloggare/bloggerska får erbjudanden om att länka till en produkt i sin blogg handlar 

det om något som kallas för sponsrade textlänkar. För varje såld produkt som går via 

bloggarens länk får han/hon provision på försäljningen. (Frankel, 2005) 
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2.7.5 Sponsrad produktplacering /annonssponsring / smygreklam 

Smygreklam är en utvecklad form av sponsrad textlänkning. Här får nämligen webbsidans 

ägare en produkt eller pengar i en fast summa om de i sina inlägg smyger in reklam och 

skriver hur mycket de tycker om produkten samt smyger in bilder de tagit tillsammans med 

produkten. (Almer, 2010)  

 

2.8 Smygreklam 

För att applicera denna smygreklam på modebloggar är det vanligt att bloggare lägger ut 

bilder på sig själv och berättar om dagens outfit, det vill säga vad de har på sig. När de skriver 

om sina fina kläder ser de till att nämna var de är köpta och hur mycket de älskar dem och så 

vidare. Detta får många av de beundrande läsarna att också vilja ha plaggen och med hjälp av 

antingen länken som lagts ut i bloggen eller namnet på butiken kan de snabbt ta sig vidare och 

klicka hem kläderna. I gengäld får bloggägaren antingen själva plaggen de bär, presentkort 

eller en summa pengar för sin prestation (Almer, 2010). 

 

Denna smygande produktplacering använder sig av en metod som kännetecknas av att den är 

ytterst diskret då det nästintill är omöjligt att bevisa att de handlar om produktplacering 

(Lehu, 2007).  

 

2.9 Påverkan 

Agarwal et al., (2008) menar att bloggare påverkar sina bloggläsare då de är en typ av 

opinionsledare. De stora bloggarna är uppbyggda med ett förtroende och genom den 

tvåvägskommunikation som finns i bloggar blir de mycket inflytelserika. Agarwal et al. 

(2008) menar att läsarna triggar varandra till att kommentera och att en mängd kommentarer 

skapar inflytande som påverkar läsarna på ett positivt sätt. Även Bickart och Schindler (2001) 

menar att bloggar är ett bra forum för reklam då diskussionsforum ses som mer relevant och 

trovärdigt. Bickart och Schindler (2001) menar att reklam i diskussionsforum har en positiv 

påverkan på sina besökare som tar emot reklamen på ett bra sätt. 

 

Brown, Tilton och Woodside (2002) har undersökt business to customers (B2C) webbsidor, 

däribland inräknat bloggar. De menar att reklam i inlägg i dessa forum skapar starka avtryck 

på de som läser detta då det är ett forum som lämnar utrymme för kommentarer. De menar att 
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kommentarerna gör att det blir mer trovärdighet i det som skrivs vilket i sin tur har en positiv 

effekt på hur läsarna tar emot reklamen. När möjlighet för kommentarer finns innebär det att 

fler folk kan bidra med sina åsikter och det som skrivs bör därför vara av värde såvida man 

inte vill få negativ kritik riktat emot sig i kommentarerna (Brown, Tilton och Woodside, 

2002) . Park Lee och Han (2007) säger även de att kommentarer får läsarna att känna trygghet 

i det som publiceras då de själva kan se att det är fler som köpt denna vara. De får en känsla 

av popularitet och de ser kommentarerna som en försäkring på att varan är bra. Park, Lee och 

Han (2007) menar att man inte kan få denna trygghet och försäkring genom att titta på en 

annons som inte lämnar utrymme för att visa att andra sett denna reklam och godkänt den. 

 

Som redan nämnts har tidigare undersökningar visat att reklamen i bloggar påverkar de som 

läser dessa bloggar då en undersökning visat att hela 58 % köpt något de tipsats om i bloggar 

(Jansson, 2008). En annan undersökning har även visat att äldre konsumenter uppvisar en 

större misstro gentemot produktplacering jämfört med yngre konsumenter (Gregorio & Sung, 

2010, s. 84). 

 

Den publicerade reklamen som återfinns i bloggar ses av konsumenterna som åsikter om en 

produkt och detta är mer trovärdigt än den information som företagen själva står bakom 

menar Cheong och Morrison (2008). Vidare menar de att bloggare kommunicerar ur en 

konsuments synvinkel vilket gör att den publicerade reklamen upplevs mer trovärdig och når 

ut till bloggläsarna som påverkas på ett positivt sätt (Choeng & Morrison, 2008). 

 

2.10 Produkt placering och Etik 

Både Lehu (2007) och Djurberg (2008) skriver om produkt placering och menar att det är en 

tveksam metod som omdiskuteras då den är svår att avslöja som just placerad och att det kan 

ses som omoraliskt att ta emot pengar för att publicera reklam. Gupta och Gould (2007) 

menar vidare att det största problemet med placerad reklam är att den kan upplevas som 

påtvingande då den befinner sig i ett forum där man inte riktigt kan undvika den då den är 

inbakad i den text man läser. Vidare menar Gupta och Gould (2007) att denna typ av reklam 

påverkar en människa omedvetet och att det strider emot etiken. De menar att reklamen lägger 

sig i läsarens undermedvetande och att det är etiskt fel att medvetet påverka människor på det 

viset. Vidare menar Gupta och Gould (2007) att yngre människor har svårare att värdera 

reklam på ett kritiskt sätt. Ju yngre man är desto svårare har man för att se vad som faktiskt är 
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reklam och yngre människor påverkad därför på ett annat sätt än äldre. Detta är enligt Gupta 

och Gould (2007) omoraliskt då de ser det som att företagen drar nytta av detta när det gäller 

yngre bloggläsare. Då 50 % av Sveriges tolvåringar är involverade i bloggvärlden (Findahl, 

2010) är detta högst relevant fakta.  

 

McKechnie och Zhou (2003) menar istället att människor generellt är tillfreds med placerad 

produkt reklam och inte tycker att den strider mot varken etik eller moral. 

 

2.11 Annonser längs med bloggen 

År 2004 publicerade Marcus Lillkvist en artikel i The Wall Street Journal. Lillkvist (2004) 

menar i sin artikel att bloggar är ett extremt bra forum att placera annonser i. För att styrka sitt 

påstående berättar Lillkvist (2004) om två händelser. Han skriver bland annat följande: 

” ONE OF AMERICA'S newest congressmen may owe his seat to blogs.”  

Med det menar han att Mark Nickolas som var kampanjledare för representanten Dan 

Chandler gjorde en riskfylld satsning och betalade 2000 dollar för att få annonser publicerade 

I bloggar några veckor före ett viktigt val. Annonserna togs emot på ett lyckat sätt och visade 

sig dra in hela 80,000 dollar. Med detta menar Lillkvist (2004) att bloggläsare påverkas av 

annonser i bloggar på ett positivt sätt.  

Lillkvist (2004) menar att företagare efter 2000-talets Internet kollaps återigen har börjat 

öppna sina plånböcker för annonser i bloggar. Lillkvist (2004) menar dock att det inte bara är 

företagen som har insett vilka vinster man kan göra genom att publicera annonser i bloggar. 

Han menar att även bloggskribenterna har insett att de kan tjäna på att publicera reklam i sina 

bloggar. Vidare menar Lillkvist (2004) att detta medför ett dilemma då reklamen börjar ta 

överhand om bloggar som en gång tidigare var en personlig dagbok. Han menar att det är det 

attributet som drar så många läsare och därför får man inte ta ifrån bloggen detta genom att 

göra det till ett reklamblad.  

 

2.12 Produktplacering och anknytning 

Williams, Petrosky, Hernandez & Page (2011) menar att det finns en mycket viktig aspekt att 

ta hänsyn till när man sysslar med placerad reklam. De menar att det är ytterst viktigt att 
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placera sin reklam med hjälp av rätt bloggerska för att det inte ska bli bakslag. Med det menar 

Williams et al. att det finns en risk för negativ karaktärs associationer vilket istället ger 

produkten ett dåligt rykte och reklamen får motsatt effekt.  

Vidare menar Williams et al. (2011) att även om man placerar en produkt hos en känd 

bloggerska med bra rykte så räcker det att hon plötsligt gör något som uppfattas olämpligt 

eller stötande för allmänheten så kan både produkten och märket bli utsatta och målgruppen 

kan skifta attityd emot produkten då den associeras med bloggägaren. Det är med andra ord 

av ytterst vikt att välja rätt blogg att placera sina produkter via då de placerade produkterna är 

starkt sammanlänkade med skribenterna (Williams et al., 2011).  

 

3. Metod 
Val av metod för att få svar på de frågor uppsatsen ämnar besvara har inte varit så självklar hela 

tiden. Den metod och det tillvägagångssätt som till att börja med var tanken att gå efter ändrades 

under tiden som uppsatsen fortlöpte. Nedan kommer en förklaring till de metoder så var påtänkta 

och de metoder som slutligen användes i uppsatsen. 

 

3.1 Kvantitativ vs Kvalitativ undersökning 

När denna uppsats påbörjades var tanken att en kvantitativ metod skulle användas för att finna 

svar på de frågor uppsatsen ämnar besvara. Då kvantitativa metoder är bra när man vill få in 

ett stort antal data som man sedan på ett smidigt sätt kan sammanställa och generalisera 

(Jacobsen, 2002) ansåg jag att det var en metod som skulle vara bra för denna uppsats. 

Ganska snart som uppsatsen hade påbörjats insåg jag att det krävs väldigt många svar för att 

kunna generalisera på ett tillförlitligt sätt och att det skulle bli svårt att få ihop den mängden 

svar. Jag insåg även att en kvantitativ metod ger en ganska ytlig prägel på svaren och då 

ämnet produktplacering är ett ganska nytt och komplext område är det inte den bästa metoden 

att använda sig av (Jacobsen, 2002).  Med detta i åtanke gick mina planer mer emot att 

använda mig av en kvalitativ metod. Då undersökningen syftar till att gå på djupet i ett ganska 

komplext ämne och skapa en förståelse för hur bloggläsare påverkas av produktplacerad 

reklam ansåg jag att det behövs mer utredande svar som på bästa sätt kan svara på syftet. 

Därmed passar det bättre med en kvalitativ undersökning där jag kan få fram djupare svar och 

även vidareutveckla där det behövs för att frågorna skall tolkas rätt (Trost, 2005). 
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Den största fördelen jag såg med en kvalitativ metod för denna undersökning är att jag då kan 

förklara frågorna på ett bättre sätt så att de inte missuppfattas. Som sagt är produktplacering i 

modebloggar ett ganska nytt och oexploaterat område vilket kan minska reliabiliteten i svaren 

och validiteten i undersökningen. Jag minskar med andra ord risken för att frågorna skall 

misstolkas samt risken för att färga svaren på grund av okunskap från respondenternas sida.   

 

3.2 Intervjuer som undersökningsmetod 

För att genomföra denna undersökning valde jag att göra intervjuer. Anledningen till att 

intervjuer valdes som metod var att jag genom intervjuer kunde styra frågorna under 

samtalens gång samt ställa följdfrågor och på så sätt gräva mig djupare ner även om 

respondenterna inte gav ett tillräckligt djupt svar till att börja med. Intervjuer som metod 

eliminerar alltså risken för att få ytliga svar som inte är tillräckligt beskrivande (Jacobsen, 

2002). Jag ville att mina respondenter skulle uppleva mig som seriös och inte missuppfatta 

mig som en slags försäljare eller liknande och därför valde jag att göra intervjuerna lite på 

deras villkor så de skulle känna sig trygga. Börjesson & Palmblad (2007) menar att intervjuer 

ger den som undersöker möjligheten att skapa en miljö där respondenten tillsammans med 

undersökaren kan gå in på djupet i frågorna.  

 

En annan aspekt som fick mig att välja en kvalitativ undersökning med intervjuer som metod 

är risken för påverkan av frågorna. När man genomför en enkätundersökning är det lättare för 

respondenterna att svara på frågorna på ett sådant sätt som de tror att den som undersöker vill 

att de ska svara (Jacobsen, 2002) och genom att välja intervjuer eliminerade jag detta 

problem. De kan även vara så att de påstår sig veta mer om ett ämne än de kanske egentligen 

gör. Genom att använda sig av intervjuer kunde jag dölja syftet lite och använda mig av ett 

kringgående angreppssätt. Detta kallas trattekniken och var fördelaktig för min studie då den 

minimerade risken för att respondenterna skulle ge bearbetade svar (Brinkmann & Kvale, 

2009).    

 

3.3 Respondenterna 

Nackdelen med att göra en kvalitativ studie är att det är väldigt tidskrävande och det tar 

mycket tid att både genomföra intervjuerna samt att sammanställa det material man får in 

genom intervjuerna (Jacobsen, 2002). Med detta i åtanke valde jag att intervjua tio stycken 
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bloggläsare. Anledningen till att jag valde just tio stycken respondenter är att jag anser att 

färre än tio respondenter gör resultatet för opålitligt medan ett större antal skulle vara för 

tidskrävande att genomföra samt skulle det bli för svårt att sammanställa allt material efteråt. 

För att jag skulle kunna svara på syftet med hela undersökningen var jag tvungen att få en 

bred infallsvinkel och därför ansåg jag att tio intervjuer var lagom. Så sammantaget är min 

åsikt att fem intervjuer hade varit för få för att få en bred bild av området och tillförlitligheten 

av undersökningen hade därmed varit för vag. Men å andra sidan hade 15 eller fler intervjuer 

gjort undersökningen för stor och för svår att sammanställa. Tio är enligt mig en medelväg 

som gör det möjligt för mig att få en lagom bred bild av verkligheten samt gör det möjligt för 

mig att sammanställa resultatet på ett bra och tillförlitligt sätt.  

 

De tio respondenter som kom att ingå i min undersökning valdes ut genom att gå in på de tre 

största modebloggarna i Sverige, Kenzas, Kissies samt Blondinbellas bloggar, och helt 

slumpmässigt plocka ut tio personer som har lämnat kommentarer i deras bloggar. Jag tog 

fyra från Kenzas då hennes blogg är den största i Sverige, tre från Kissies och tre från 

Blondinbellas. Jag har alltså valt att använda mig av en slumpmetod för att välja ut mina tio 

respondenter. Jag har inte tagit hänsyn till var de geografiskt är lokaliserade i Sverige eller 

annat. Det enda jag har haft som regel är att de ska vara i åldrarna 16-25 då det är denna 

målgrupp som är den största när det gäller läsandet av modebloggar i Sverige (World Internet 

Institute, 2010).  

 

För att ta reda på om dessa tio slumpvalda respondenter var villiga att ställa upp på att delta i 

min undersökning samt för att se om de föll inom målgruppen 16-25år började jag med att 

skicka ut ett mail till dem (när de har kommenterat i bloggarna har de fått lämna ut sin 

mailadress för att andra läsare ska kunna ge respons på kommentaren). I mailet till de möjliga 

respondenterna skrev jag kortfattat och berättade att jag skriver en uppsats om bloggar om att 

jag nu gör en undersökning där jag behöver få lite svar via intervjuer. Samtliga tio personer 

föll inom målgruppen 16-25 och alla tio var villiga att ställa upp på en intervju.  

 

3.4 Intervjuguiden 

Innan jag genomförde mina intervjuer sammanställde jag en så kallas intervjuguide. Syftet 

med intervjuguiden var att jag ville få fram samma frågor till alla personer för att kunna 

sammanställa resultatet på ett bra sätt efter intervjuerna men även för att jag inte skulle 
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glömma av någon fråga som är viktig för min undersökning. Viktigt att nämna är att de frågor 

jag skrivit i min intervjuguide endast var en riktlinje för vilka frågor som skulle ställas under 

intervjuerna. Intervjuerna var med andra ord ostrukturerade till sin karaktär då jag inte ville 

att frågorna skulle upplevas som utfrågande utan mer som en samtalsinledare (Börjesson och 

Palmblad, 2007). Jag hade nästan bara öppna frågor för att inte undersökningen skulle bli 

styrd åt något håll (även kallat färgad).  

 

3.5 Pilotintervju 

Efter att ha satt ihop en intervjuguide bestämde jag mig för att genomföra en pilotintervju, det 

vill säga en testintervju med en person vars svar inte skall användas i undersökningen.  Syftet 

med att göra en pilotintervju innan jag började med mina riktiga intervjuer var att jag för det 

första ville testa och se om mina frågor uppfattas på rätt sätt och även se så att jag inte missat 

några viktiga frågor som är av vikt för min undersökning. Ytterligare en anledning till att jag 

valde att genomföra en pilotintervju var för att värma upp mig själv och testa hur jag skulle 

prata, röra mig, tonläge och dylikt för att få till en så bra och naturlig konversation under 

intervjuerna. Utifrån detta ville jag sedan få respons på vad jag kan göra bättre eller 

annorlunda för att få ut det mesta och bästa av intervjuerna. Testintervjuer används just för att 

se om frågorna är hanterbara och fungerar i de verkliga intervjuerna (Bell, 2007). 

 

Pilotintervjun genomfördes sju dagar innan mina inbokade intervjuer, det vill säga den 27april 

2012.  Detta för att jag skulle ha tid på mig att ändra och lägga till frågor i min intervjuguide. 

Pilotintervjun jag gjorde visade sig ge mycket bra resultat. Jag kände direkt vilka frågor som 

saknades och vilka frågor som behövde omformuleras. Jag fick dessutom mycket användbar 

kritik om exempelvis i vilket tonläge samt hur fort jag ska prata under intervjun och så vidare.  

 

Pilotintervjun gav mig mer självsäkerhet och jag kände att jag själv fick skaka av mig det 

nervösa som kan uppstå vid interaktion med nya okända människor. Det var bra inför mina 

kommande intervjuer då jag kunde fokusera mycket bättre och kände att jag hade koll på vad 

jag gjorde.  
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3.6 Intervjuerna 

Jag hade tio stycken respondenter att intervjua för min undersökning. Jag valde att boka in 

samtliga tio intervjuer inom ett lopp av tre dagar. Detta var ett medvetet val för att jag ville 

hålla frågorna så färska som möjligt så att jag skulle få ut likartade svar ifrån varje intervju. 

Jag ville med andra ord bära med mig så mycket från de redan genomförda intervjuerna in i 

nästa intervju. Då mina intervjupersoner befinner sig på olika platser i Sverige valde jag att 

genomföra intervjuerna via telefon. 

 

 Nackdelen med telefonintervjuer var att jag inte kunde få den personliga kontakten som man 

kan få genom att fysiskt träffa en person och se denna i ögonen när man pratar. Samt att jag 

gick miste om deras kroppsspråk. Dock fanns det vissa fördelar som i detta fall övervägede 

nackdelarna. För det första var fördelen att jag inte behövde åka Sverige runt för att träffa 

personerna och det var både kostnadseffektivt och tidseffektivt. En annan fördel var att det 

förmodligen var lite lättare för personerna jag intervjuad att prata öppet då vi inte fysiskt satt i 

samma rum utan de kunde befinna sig på en egen vald plats där de kände sig bekväma 

(Bryman & Bell, 2003). 

 

Jag bad dock om att få spela in telefonsamtalen för att jag ska kunna gå tillbaka och lyssna 

igenom vad som sagts men även för att slippa sitta med papper och penna under samtalen och 

riskera att missa en massa som sagts. Jag ville vara närvarande och fokuserad på samtalen så 

att de kunde flyta på smidigt. Då det kan kännas lite vemodigt att bli inspelad när man pratar 

vägde jag upp detta med att låta mina respondenter vara anonyma i uppsatsen. Enligt Trost 

(2005) kan anonymitet leda till att respondenterna vågar vara mer ärliga.  

 

3.7 Sammanställning av resultat 

Det material jag fick in efter att ha intervjuat började jag sammanställa ganska omgående. 

Detta för att hålla alla svar så färska i huvudet som möjligt (Bryman & Bell, 2003). Jag satte 

mig ner och lyssnade igenom intervjuerna åter igen för att sedan skriva ner saker som jag 

kunde koppla mellan de olika intervjuerna. Jag sökte alltså efter samband men även 

avvikelser och skillnader. 
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3.8 Tillförlitlighet 

Hur tillförlitlig studien är utifrån de metodval jag gjort är svårt att säga. Vad som däremot går 

att göra är att påpeka vad som kan ha varit negativt samt positivt för studien. Till att börja 

med är det klart negativt för studien ju färre respondenter som deltar. Tio respondenter är i 

minsta laget för att studien ska vara tillförlitlig. Då det är väldigt tidskrävande och 

resurskrävande att genomföra en kvalitativ studie har jag varit tvungen att hålla nere antalet 

respondenter vilket i sin tur då kan ha påverkat resultatet negativt. Lite fler intervjuer hade 

varit bra för att öka på tillförlitligheten.  

 

En annan nackdel för tillförlitligheten är att intervjumetoden gör det mycket svårare att 

generalisera. Det kan med andra ord vara till nackdel för resultatet att få in en massa olika 

svar via intervjuerna då det bidrar till sammanställningssvårigheten där det inte går att 

generalisera på samma sätt som vid en enkätundersökning. Det är lättare att sammanställa en 

enkät med hjälp av statistik.  

 

 

4. Empiri 

4.1 Presentation av de största modebloggar i Sverige 

Nedan kommer de sju största modebloggarna i Sverige att presenteras kortfattat. Dessa är, 

Kenzas, Blondinbellas, Kissies, Desireenilssons, Tyras, Fokis och Hanna Widerstedts. Alla 

dessa har olika former av reklam på sina bloggar. Gemensamt för dem är dock att alla har 

placerad produktreklam i sina bloggar. 

 

4.1.1 Kenzas blogg 

Kenza Souiten är en tjej på 20år. Hon är född och bor i Sverige men är halv marockansk. 

Kenza har Sveriges största modeblogg, Kenzas.se. Hennes blogg har hela 160 000 unika 

besökare per dag. Det är mer än 1 120 000 besökare i veckan. I Kenzas blogg kan man läsa 

om allt från hennes vardagliga sysslor så som skola, resor, möten, fester och liknande till 

mode, trender, kändisskvaller med mera. Då Kenza är en mångsysslare innehåller bloggen 

ganska många inlägg om hennes olika plåtningar och resor, dock kan man återspegla mode i 

de flesta inlägg då hon skriver om dagens Outfit och liknande.  
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Förutom att driva sin blogg är Kenza idag egen företagare, programledare samt fotomodell. 

Kenza har tillsammans med sin kompis Tyra ett webbTV-program som heter Kenza & Tyra 

Show som blev Sveriges största webbtv-program 2011. Dock har Kenza valt att avsluta detta 

program då hon även är programledare för modelljakten i kanal 5.   

 

Slutligen har Kenza även tre olika kollektioner hon lanserar. De två första är sko- och 

klädkollektioner som heter Wildflower by Kenza samt Jofarma by Kenza. Dessa kollektioner 

säljs i hundratals butiker runt om i Norden. Den tredje kollektionen hon har är en 

smyckeskollektion som heter Guldfynd by Kenza och som sälja av Gulfynd i Sverige.  

 

4.1.2 Blondinbellas blogg 

Isabella Desirée Löwengrip Rydberg, mer känd som Blondinbella driver en av Sveriges 

största modebloggar. Isabella är en ambitiös kvinna som förutom bloggen driver fem 

aktiebolag samtidigt som hon studerar och skriver på sin andra bok.  

 

Isabellas blogg heter blondinbella.se och har hela 300000 unika besökare i veckan. Hon 

startade sin blogg år 2005 då hon endast var 14år gammal. Fem år senare, 2005 var hennes 

blogg den tredje största i Sverige (efter Kenza och Kissie enligt bloggportalen).  

 

Isabellas startade sin blogg redan som fjorton åring. Hon kallade sig för blondinbella vilket 

även blev namnet på bloggen. Hon startade en så kallad privatblogg där hon skrev om sig 

själv, sitt liv och sina tankar. Då ett av Isabellas största intressen är mode utvecklades hennes 

blogg ganska fort till en så kallad modeblogg. Isabella la ut bilder på sina senaste inköp, tips 

om var man kan köpa vissa kläder och liknande.  

 

Förutom bloggen driver Isabella fem aktiebolag, Blondinbella AB, klädmäket Classified, 

bloggnätverket spotlife, Löwengrip Invest AB samt Egoboost Magazine. Blondinbella AB är 

Isabellas första företag och det startade hon redan då hon var 16år gammal. Efter detta kom 

klädmärket Classified som idag säljs i 23 butiker runt om i Sverige, bloggnätverket Spotlife, 

Investmentbolaget Löwngrip Invest AB och slutligen lanserade hon år 2010 sin 

karriärstidning ”Egoboost Magazine” för unga kvinnor. 
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Isabella är som redan nämn även student. Hon läser en MBA (master of business 

administration) på Lorange Institute of Business i Zurich samt skriver på sin andra bok. 

Hennes första bok heter Egoboost och har idag sålts i över 25000exemplar. 

 

 4.1.3 Kissies blogg 

Kissie eller Alexandra Barbara Nilsson som hon egentligen heter är född 1991 och är alltså 

21år gammal i år. Hon bor i Stockholm och skriver den näst största modebloggen i hela 

Sverige. Alexandra startade sig blogg 2007 då hon var 16år gammal. Hon startade bloggen 

som en privatblogg där hennes vänner kunde följa henne och hennes vardag. Med bloggen 

växte och växte och endast två år senare, 2009, hade hennes blogg växt sig så stor att hon gick 

om Blondinbella i listan över flest besökare per dag. Alexandra som kallar sig för Kissie i 

bloggen är idag mer känd som just Kissie. I mars 2011 hade Kissie ungefär 1 100 000läsare i 

veckan och ligger därmed i toppen på listan över populäraste modebloggar i Sverige 

tillsammans med Kenza som endast ligger snäppet före Kissie. 

 

En av anledningarna till att Alexandras blogg har växt sig så stor i Sverige är på grund av 

hennes frispråkighet och alla skandaler hon skapat via bloggen. Alexandra har blivit 

polisanmäld ett flertal gånger och hon har fått plocka bort ett stort antal inlägg ifrån sin blogg 

då hon skrivit om saker som är stötande för allmänheten.   

 

Det är dock inte endast skandalerna som gjort hennes blogg stor. Till att börja med var 

bloggen en privatblogg där Alexandra kunde skriva om sitt liv och sin vardag. Då hennes 

vardag handlar väldigt mycket om mode som är ett av Alexandras största intresse växte 

bloggen och utvecklades till en modeblogg vilket tilltalade många läsare i Sverige. 

 

Förutom att skriva i sin blogg har Kissie testat på livet som artist. I juli 2010 släppte hon sin 

första singel som heter Success.  

 

4.1.4 Desirée Nilssons blogg 

Desirée Nilsson föddes i Augusti 1994 och är därmed en tjej på 18år. Hon bor i Stockholm 

tillsammans med sin pojkvän och deras hund Coco. Desirée driver en stor blogg som numera 

heter http://www.werun.se/desireenilsson/. Enligt bloggportalens siffror har Desirée ungefär 
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370 000besökare per vecka på sin blogg och ligger därför fyra på listan över störst modeblogg 

i Sverige.  

 

Förutom att driva sin blogg har Desirée nyligen släppt sin första singel låt som heter ”Watcha 

Got”. Hon är signad av Universals och hoppas på fler låtar i framtiden, men just nu fokuserar 

hon inte på sin karriär som sångare då hon ska delta i en stor tävling som äger rum den 25 

Augusti i år. Desirée är nämligen en av kandidaterna som skall tävla om att bli Miss 

Universum Sverige 2012. Vinnaren av denna tävling representerar sedan Sverige i den stora 

internationella tävlingen Miss Univers 2013.  

 

Dock är inte detta allt Desirée sysslar med. Hon håller även på att designa en kollektion med 

väskor och armband.   

 

4.1.5 Tyras blogg 

Tyra Sjöstedt är en tjej på 26år Hon föddes i Valdemarsvik och bor nu centralt i Stockholm. 

Hon driver en av Sveriges största bloggar och har just nu cirka 270 000besökare i veckan på 

sin blogg http://www.tyra.se.  

 

 Tyra har som många andra bloggare börjat med att skriva blogg för skojs skull och sedan har 

detta utvecklats till något större. Hon har gått från att ha bloggat om sin vardag för skojs skull 

till att driva två av Sveriges största bloggar, ha ett eget klädmärke, äga ett företag, vara 

modell, vara programledare samt designa en kollektion med ridkläder.  

 

Tidigare jobbade Tyra för VeckoRevyn men då hon har så många andra bollar i luften slutade 

hon med det arbetet. Tillsammans med en annan känd bloggerska, Blondinbella, är Tyra 

programledare för ett program som heter Bella och Tyra Show.  

 

Tyras företag startades 2010 och heter Style By Tyra, SBT. Det är ett modeföretag som säljer 

skor, kläder och smycken. Tyra är själv VD för detta företag och designar även en del kläder 

helt själv. Då Tyra har ett annat intresse än mode, nämligen hästar, har hon startat en blogg till 

där hon skriver om sina hästar, tävlingar och liknande. Trots alla de aktiviteter Tyra har 

lyckas hon även här kombinera sina två största intressen och är just nu full fart med att 

designa en helt ny kollektion med ridkläder (Tyra.se & Posh24.se) 
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4.1.6 Fokis blogg 

Anchisa Soirak, mer känd som Foki är en tjej från Jokkmokk med Thailändskt påbrå. Hennes 

pappa är Svenska och mamman är från Thailand. Foki är född 1991 och är därmed 21år 

gammal. Sedan 2011 bor hon i Bangkok tillsammans med sin pojkvän Ricky och driver 

Sveriges sjätte största modeblogg. I bloggen skriver hon om mode, sitt liv i Bangkok och om 

allt som faller henne in. Foki har ungefär 220 000 besökare i veckan på sin blogg just nu. 

 

År 2009 vann Fokis blogg tre priser på Blog Awards. Hon vann årets blogg, årets mest 

originella blogg och årets nykomling.  

 

Förutom att driva sin succé blogg är Foki modell och designer. Hon är modell för de två stora 

och kända företagen Cocoo och Bubbleroom.se. Som om inte detta vore nog är Foki även 

designer. Hon designar egna kläder och hennes första kollektion heter Fokiwa och säljs sedan 

hösten 2011 på Fokiwa.se Namnet Fokiwa kommer ifrån en sammansättning av Fokis 

smeknamn och hennes pappas efternamn som är Wallström, allstå Fokiwa.  

 

4.1.7 Widerstedts blogg 

Hanna Widerstedt är en mycket färgstark bloggerska som via sin blogg och den populära 

dokusåpan BigBrother har tagit Sverige med storm. Hon drev nyligen Sveriges sjunde största 

modeblogg men fick den 15augusti 2012 sparken från bloggföretaget mondoblog då hon 

brutit mot reglerna och skrivit om saker som hon inte får enligt reglerna. Det diskuteras nu 

just nu vad som egentligen har hänt och Hanna har en version av hela situationen medan 

mondoblog har en annan. Av denna anledning lämnar jag denna blogg utanför arbetet.  
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4.2 Intervjuer 

För denna undersökning har det genomförts tio intervjuer med tio respondenter. För att det 

ska bli lättare att se vad de olika personerna har svart kommer deras svar att presenteras i en 

tabell nedan. Intervjupersonerna kommer efter överenskommelse att få vara anonyma och 

därmed använder jag figurerade namn.  
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Anna 17 3 3/d 

= 

21/v 

Hon tycker att det 

är underhållande 

och ser upp till de 

som skriver. Hon 

tycker att det är 

roligt att de har 

blivit så stora och 

det är 

beundransvärt. 

Hon vill ej påstå 

att de är hennes 

förebilder men nog 

ser hon upp till 

dem. Tycker om 

mode!  

JA Tycker att det är 

roligt med tips i 

bloggarna. Ser 

inte alls detta som 

reklam och gillar 

när bloggerskorna 

delar med sig. 

Hon känner sig 

närmre 

bloggerskan på 

detta sätt då hon 

kan relatera med 

hjälp av 

produkterna 

Uppfattar inte 

detta som 

jobbigt utan 

mer som tips. 

Hon menar att 

det är endast 

tips om var man 

kan hitta olika 

erbjudanden 

o.s.v. Ingen 

tvingar ju en att 

varken läsa dem 

eller klicka sig 

vidare. Tycker 

att det är 

positivt med 

reklam 

Hon har 

aldrig tänkt 

på att de tar 

emot 

ersättning 

och tror inte 

att de gör 

det. Hon 

tycker inte 

att det spelar 

någon roll 

om de gör 

det eller ej 

för de 

tvingar ju 

inte på någon 

produkter 

utan man har 

egen vilja.  

 

Kristin 18 5 1/d 

= 

7/v 

Stort intresse för 

mode och följer 

trender. Gillar att 

följa de som sätter 

trenderna. 

JA 

ofta 

Besöker 

bloggarna för 

tipsen och 

reklamens skull 

så tycker att den 

är toppen 

Hon upplever 

inte denna 

reklam som 

störande på 

något sätt men 

klickar aldrig 

sig vidare på 

pop-ups eller 

banners då det 

ofta är en massa 

virus och 

liknande bakom 

Hon vägrar 

tro att 

bloggerskorn

a tar betalt 

för att skriva 

om produkter 

som de ärligt 

inte själva 

står för. Om 

bloggerskorn

a skriver 

egna åsikter 

och står för 

det som 

skrivs så får 

de gärna ta 

emot pengar 
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Sara 24 3 1/d 

= 

7/v 

Läser bloggarna 

för att hon tycker 

att det är patetiska 

människor som 

skriver. Hon är 

inte speciellt 

modeintresserad 

men tycker att det 

är underhållande at 

följa alla konflikter 

m.m. som för 

rubriker i 

tidningarna 

Nej, 

vill 

inte 

bli 

förkni

ppad 

med 

blogge

rskorn

a, hon 

upplev

er 

dem 

på ett 

negati

vt sätt 

Uppskattar inte 

alls reklam i 

bloggen. Det är 

inte därför hon 

läser bloggen. 

Hon tycker att det 

är uppenbart att 

de endast skriver 

en massa för att 

få pengar och 

liknande 

Upplever all 

reklam som skit 

i dessa forum 

då många 

framförallt 

yngre 

människor läser 

dessa bloggar 

och faktiskt 

idealiserar 

bloggerskorna 

och ser upp till 

dem. Tycker 

inte att reklam 

hör hemma här 

då det är fult att 

ge sig på så 

lättpåverkade 

människor 

Tycker att 

det är dåligt 

då hon 

menar att 

man som 

offentligpers

on som folk 

ser upp till 

och följer 

måste bete 

sig på ett sätt 

som hjälper 

de unga 

människorna, 

inte stjälper 

dem och 

kastar lögner 

över dem. 

Marita 23 1 3/d 

= 

21/v 

Tycker att 

bloggerskan är en 

stor förebild som 

hon ser upp till. 

Har henne som 

sporre för att ta sig 

dit hon vill. Älskar 

bloggerskans 

energi och att hon 

är så framgångsrik. 

Tycker att hon är 

en bra förebild 

JA, 

ofta 

Hon säger att den 

reklam som 

publiceras i 

texterna oftast 

står lite avskilt 

och det tycker 

hon är bra för då 

kan man själv 

välja att läsa den 

eller ej. Hon 

brukar oftast läsa 

den då hon älskar 

bloggerskans stil 

och gärna klär sig 

som henne 

Irriterande. Den 

reklam som 

blinkar eller 

poppar upp är 

hemsk. Den stör 

vistelsen på 

bloggen. 

Hon tycker 

inte att de 

borde ta 

emot pengar 

för hon gillar 

inte att man 

kan köpa vad 

som helst nu 

för tiden. 

Hon tycker 

att man som 

förebild 

måste kunna 

stå för det 

man säger 

själv och inte 

vara allt för 

lättköpt.  

Nina 15 2 Min

1/d 

= 

7/v 

Ser upp till 

bloggerskan och 

hennes sätt att 

skriva 

Ja 

men 

inte 

ofta 

då 

ekono

min 

inte 

tillåter 

Tycker att det är 

roligt med 

reklamen i 

inläggen. Det ger 

henne inspiration. 

Hon tycker att det 

är roligt när 

bloggerskorna 

lägger ut reklam 

för var man kan 

köpa lite billigare 

kopior som liknar 

deras 

märkeskläder.  

Tycker att det 

kan vara lite 

irriterande med 

en massa 

reklam på 

sidorna men det 

händer ofta att 

hon klickar sig 

vidare.  

Tycker att 

det är helt 

okej att ta 

pengar så 

länge det 

som skrivs är 

sant Hon tror 

absolut inte 

att 

bloggerskorn

a skulle 

skriva 

osanning om 

produkter 

Sofia 15 3 3/d 

= 

21/v 

Modeintresserad 

och tycker att det 

är underhållande 

att läsa om 

bloggerkornas 

glamorösa liv.  

Ja, 

ofta! 

Tycker att det är 

jätte roligt med 

tips och vill gärna 

ha fler. DÅ hon 

ser upp till 

bloggerskorna 

tycker hon även 

om att kunna klä 

sig sen dem o.s.v 

Tycker inte att 

det är störande 

med övrig 

reklam men 

klickar aldrig 

sig vidare på 

dem 

Tycker att 

det är okej 

att de tar 

betalt för att 

skriva i 

bloggen. Bra 

med extra 

pengar 
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Malin 19 1 1/d 

= 

7/v 

Ser upp till 

bloggerskan och 

tycker att det är en 

spännande tjej. 

Tycker om att läsa 

om hennes 

spännande liv 

Nej, 

och 

komm

er 

aldrig 

göra 

det 

heller. 

Läser ej denna 

reklam. Hoppas 

över det då hon 

inte är 

modeintresserad 

utan endast vill 

veta vad 

bloggerskan gör 

om dagarna. 

Upplever det lite 

störande med 

reklam som 

bryter av texten. 

Tycker denna 

typ av reklam är 

absolut störande 

och hör inte 

hemma i en 

blogg. Hon 

menar att en 

blogg är en 

dagbok inte en 

reklamtavla.  

Inte okej att 

ta betalt då 

hon tycker 

att bloggen 

byter syfte 

lite då. 

Pia 24 1 4/v Modeintresserad! 

Gillar att läsa om 

mode. Upplever att 

hon har mycket 

gemensamt med 

bloggerskan! 

JA, 

har 

hänt 

ett par 

gånger 

Tycker att det är 

roligt med tps och 

ser inte reklamen 

som störande. 

Tänker inte ens 

att det är reklam. 

Har 

uppmärksamma

t att det är en 

hel del reklam 

men har lärt sig 

att se förbi den. 

Har ej tänkt 

på att de får 

betalt men 

tycker inte 

att det är 

okej att 

skriva saker 

som inte är 

sanna oavsett 

om de får 

betalt eller ej 

Carolina 23 2 2/v Läser den ena 

bloggen för att hon 

tycker att det är 

underhållande med 

en massa bråk och 

tycker ej om 

bloggerskan. Den 

andra läser hon för 

att hon ser upp till 

bloggerskan. 

NEJ, 

aldrig 

Då hon läser 

bloggarna så 

sällan ögnar hon 

mest igenom alla 

inlägg och lägger 

därför knappt 

märke till 

reklamen, stannar 

där det finns 

något spännande- 

Lägger knappt 

märke till denna 

heller så hon 

ögnar igenom 

bloggarna 

Hon har inte 

tänkt på att 

de tar betalt 

för det men 

hon kan 

tänka sig att 

de är 

lättköpta och 

gör det. Inte 

helt okej. 

Johanna 15 7 2/d 

= 

14/v 

Tycker att det är 

roligt att följa 

bloggerskornas liv, 

underhållning. 

Modeintresserad!  

JA  Roligt med tips. Märker knappt 

av den då hon 

är så fokuserad 

på inläggen. 

Tror inte att 

de skulle 

skriva saker 

som ej var 

sanna. 

Tycker att 

det är okej 

att ta betalt 

om de är 

ärliga. 

  

Tabell 1:1 Intervjusammanställning  

 

Utifrån Tabell 1.1 som är en sammanställning över de intervjuer som har gjorts för denna 

undersökning kan vi dra vissa paralleller och lägga samman lite statistik. Dock är det viktigt 

att hela tiden ha i åtanke att denna statistik inte är helt representativ då den endast grundas på 

svar från tio intervjuer. För mer tillförlitliga siffror hade det behövts fler intervjuer.  
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I genomsnitt läser respondenterna 2,8 bloggar per dag. Dessa bloggar besöks i genomsnitt 

11,1gånger i veckan, det vill säga cirka 1,6 gånger var per dag. Det innebär att de tio 

respondenter som intervjuats för denna undersökning i genomsnitt sätter sig vid datorn 1-

2gånger per dag för att läsa sina genomsnittliga 2,8 bloggar. 

 

 Gemensamt för alla respondenter är att de läser bloggarna för att de upplever det som 

underhållning på olika sätt. Gemensamt är att de tycker att det är underhållande att läsa om 

bloggerskornas privata liv. Överlag är relationen till bloggerskorna positiv och det är endast 

två personer av de tio tillfrågade som har en negativ anknytning till bloggerskorna. Fem av de 

tio respondenterna uppger att de bland annat läser bloggarna för att de är modeintresserade, 

resterande fem har inget särskilt intresse för just mode. Hela fem av tio respondenter uppger 

att de ser upp till eller till och med har bloggerskorna som förebilder. 

 

När det kommer till shoppandet och att köpa produkter som det har tipsats/annonserats om i 

bloggarna uppger sju av tio att de faktiskt har köpt saker som det tipsats om. De sju som har 

uppgett att de har köpt produkter som annonserats i bloggarna uppger att de har gjort de fler 

än en gång. Det är alltså ingen av de sju respondenterna som handlat endast en sak vid ett 

tillfälle. De flesta av dessa uppger faktiskt att de ofta köper produkter som bloggerskorna 

skriver om. De övriga tre som svarade Nej på frågan uppger ganska bestämt att de heller 

aldrig kommer att köpa något med anknytning till en blogg.  

 

När det kommer till den placerade reklamen i bloggarna upplever sju av tio respondenter att 

denna reklam är underhållande och positiv. De ser reklamen mer som tips och uppskattar den. 

Den är endast en person som är negativ till reklamen i den flytande texten medan övriga två 

knappt lägger märke till den då de ögnar igenom bloggen och stannar där de känner att de står 

något intressant. Det vill säga, den placerade reklamen upplevs inte som särskilt störande trots 

att den bryter av inläggen.  

 

Den övriga reklamen på bloggarna så som pop-ups och banners har dock fått annorlunda 

respons. Det är endast två personer som uppskattar den medan hela fem av tio faktiskt 

upplever den som mycket störande och att den inte alls hör hemma i en blogg. Övriga tre 

respondenter uppger att de knappt lägger märke till reklamen då de blivit så vana vid att 

besöka bloggarna att de endast fokuserar på de senast tillkomna inläggen.  
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Slutligen, när det gäller att ta betalt för att publicera reklam på sina bloggar anser tre personer 

att det är helt fel under alla omständigheter medan två personer anser att det är helt okej. De 

anser inte att det är något fel med att ta betalt. Övriga fem personer säger att det är helt okej 

att ta emot pengar eller annan ersättning för att publicera reklam så länge det som skrivs är 

sanning och egna reflektioner över produkterna. Dessa fem anser inte att det är okej att ta 

emot pengar och publicera den information som företagen vill ha ut utan det ska isåfall vara 

genuina och egna åsikter om produkterna.   

 

 

5. Analys 
1989 startades utvecklingen av World Wide Web av Tim Berners-Lee. Hans syfte var redan 

då att Internet skulle bli en mediekanal där alla kunde mötas, läsa och även skriva 

(Richardson, 2010). Det tog dock ett bra tag innan Internet drog igång rejält och fick sin 

genomslagskraft. De senaste tio åren ha internet växt enormt och från att endast ha varit en 

kanal som använts av forskare används Internet idag av alla, såväl läkare som privatpersoner 

och företag (Richardson, 2010). Ett forum som växt sig mycket stort på Internet och som 

verkligen förverkligar Berners-Lees mål med Internt är bloggar. Det är ett fenomen som 

generellt växt sig stort världen över.  

 

Enligt Djurberg (2008) dominerar de så kallade modebloggarna i Sverige. Genom att titta på 

den besöksstatistik bloggportalen lägger upp kan vi få oss en uppfattning om hur enormt 

genomslagskraftiga dessa bloggar faktiskt är. Bara genom att titta på Kenza Souitens 

besöksstatistik kan vi se att hon har hela 1.120.000 besökare i veckan på sin blogg 

(bloggportalen.se). Utifrån den undersökning som gjorts för denna uppsats kan man se att 

respondenternas svar även styrker bloggens genomslagskraft. I genomsnitt läser 

respondenterna 2,8 bloggar per dag. Dessa bloggar besöks i genomsnitt 11,1gånger i veckan, 

det vill säga cirka 1,6 gånger var per dag. Det innebär att de tio respondenter som intervjuats 

för denna undersökning i genomsnitt sätter sig vid datorn 1-2gånger per dag för att läsa sina 

genomsnittliga 2,8 bloggar. 

 

Shapiro (1999) menar att Internet har blivit ett viktigt forum att befinna sig på när det gäller 

marknadsföring och Dahlén och Lange (2009) menar att modebloggar har blivit så populära 

att marknadsföra sig via då de når ut till en specifik målgrupp med samma preferenser. Även 
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detta kan besöksstatistiken samt intervjuerna styrka. Statistiken talar ju för sig själv. 

1.120.000 besök innebär att man når ut till ett stort antal personer. Utifrån de intervjuer som 

gjorts till denna undersökning kan vi även se att 50 % av de som besöker bloggarna är väldigt 

modeintresserade vilket innebär att man når ett specifikt segment med människor som alla 

själva sökt sig till samma plats (Djurberg, 2008). Det vill säga, företagen behöver inte söka 

efter segmentet, de kommer till bloggen av sig själva. Meerman (2007) menar att de som läser 

bloggarna oftast har samma intresse som de som skriver och enligt denna undersökning har 50 

% samma intresse som bloggerskorna, mode. 

 

 År 2010 presenterade World Internet Institut siffror på hur många det är som läser bloggar i 

Sverige. De menade att hela 93 procent av den kvinnliga befolkningen i åldrarna 12-15år läser 

bloggar av olika slag medan denna siffra för 16-25åringar är 78 procent. Även dessa siffror 

styrker teorier om att man når ut till en specifik målgrupp via bloggar nämligen ungdomar på 

16-25år. Med dessa siffror i bagaget är det ganska förståeligt att det satsas massor med pengar 

på reklam via bloggar. År 2007 investerades nästan 4,1miljarde kronor i webbreklam i 

Sverige vilket är en ökning med 36 procent jämfört med 2006års siffror (Janson, 2008). 

Huruvida detta är välinvesterade pengar eller ej är svårt att säga men att genom en och samma 

annons nå ut till 1.120.000bloggläsare på en och samma vecka är goda siffror. Utifrån de 

intervjuer som har gjorts har sju av tio personer uppgett att de köpt saker som annonserats i 

bloggarna. Att få försäljning till sju av tio läsare är en mycket hög siffra så nog har 

annonserna gett respons. Men hur påverkas de som läser dessa bloggar av reklamen?  

 

Kardes (2002) menar att vi idag konstant överröses med reklam vart vi än vänder oss. En 

effekt utav detta är enligt Edwards, Li och Lee (2002) att vi lätt ser förbi reklam och sållar 

bort den. Tre av tio respondenter har uppgett att de faktiskt inte ens lägger märke till den 

reklam som befinner sig i bloggarna. De ser precis som Edwards, Li och Lee (2002) skriver 

förbi reklamen och sållar bort den då de går in på bloggen för att läsa om inläggen.  

 

Ferle och Edwards (2006) säger att bloggen är ett bra forum att marknadsföra sig via då den 

gör reklamen mer accepterad och personlig. Det ses mer som råd och tips än ren reklam och 

därmed är den mer accepterad. Enligt intervjuerna menar sju av tio, det vill säga 70 procent 

att de upplever den produktplacerade reklamen som råd och tips och tycker att det är positivt. 

Övrig reklam har som sagt inte fått lika bra respons och där är det istället fem av tio som 

upplever reklamen som störande. Enligt undersökningen upplevs inte reklamen som ligger i 
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de flytande inläggen som reklam utan mer som tips och detta säger även Cowley och Barron 

(2008).  

 

 Dahlén (2002) menar att den reklam som oftast ses förbi är den reklam som ligger på de 

vanligaste platserna på hemsidan så som i överkant eller längs med sidan. Detta stämmer 

endast delvis enligt min undersökning. Tre av tio har svarat att de inte lägger märke till den 

reklam som är placerad på dessa platsen men det är än fler som lägger märke till den och stör 

sig på den. Det är hela fem av tio som ser reklamen längs sidorna och i toppen på bloggen 

som tycker att det är irriterande och helst vill få bort den från bloggen. 

 

Edwards, Li och Lee (2002) menar att reklam som är relevant för mottagaren, och som ger 

värde för läsarna i form av underhållning är mer accepterad och det stämmer enligt vad 

respondenterna har svarat i denna undersökning. Sju av tio respondenter har uppgett att de 

tycker att det är roligt med reklamen som ligger i inläggen och att de tycker att det är roligt att 

läsa om modetips då de överlag är intresserade av mode.  

 

År 2008 gjorde PR-Byrån Mahir en undersökning för att se hur bloggläsare påverkas av 

reklam. Den undersökningen visade att hela 58 procent av de tillfrågade hade köpt något de 

läst om i bloggar (Janson, 2008). I den undersökningen tillfrågades 717personer. För min 

undersökning är denna siffra något högra. Hela 70 procent av de tillfrågade svarade att de 

hade köpt något de läst om i bloggar men som redan nämnt är det viktigt att ha i åtanke att 

endast tio personer har tillfrågats. Det kan alltså vara så att denna siffra är lite felaktig då den 

grundas på för få svar men det skulle lika gärna kunna vara så att den stämmer då Internet, 

bloggar och allt där emellan har haft en stor genomslagskraft de senaste åren. Det har gått fyra 

år sedan Mahir gjorde sin undersökning och under dessa fyra år kan det hända mycket.   

 

Goodman (2006) menar att den placerade produktreklamen diskuteras mycket då den kan 

upplevas som tveksam då den luras. Dock verkar det inte som om respondenterna upplever 

reklamen som tveksam. Endast tre av tio är negativ till just den placerade reklamen. De flesta 

menar att de inte tror att bloggerskorna skriver osanning och de upplever mer den placerade 

reklamen som tips än reklam. När det kommer till att ta emot ersättning för att publicera 

reklam är det över lag okej för respondenterna så länge det som skrivs är sanning. 
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Lehu (2007) menar att den placerade produktreklamen är farlig för läsarma då den nästan är 

omöjlig att avslöja som reklam då den uppfattas som personliga rekommendationer. Enligt 

undersökningen verkar det som att detta stämmer då sju av tio ser på reklamen som tips mer 

än som reklam. Lehu (2007) menar att reklamen inte går att avslöja som placerad reklam men 

enligt min undersökning verkar inte det vara något problem då placerad reklam inte ses som 

något negativt. Sju av tio anser att det är positivt med den placerade reklamen.  

 

Agarwel et al. (2008) menar att bloggare påverkar sina bloggläsare då de är en typ av 

opinionsledare. Vidare säger de att bloggläsare har lättare för att skapa ett förtroende till 

skribenterna i bloggarna då en blogg erbjuder tvåvägskommunikation genom kommentarer 

(Agarwel et al., 2008). Agarwel et al, menar att detta inflytande påverkar läsarna på ett 

positivt sätt vilket gör att de tar emot placerad reklam på ett positivt sätt. Enligt den 

undersökning som gjort för denna uppsats stämmer det Agarwel et al. (2008) säger. Hela 50 

% av de tillfrågade har uppgett att de har bloggerskorna som förebilder. De säger att de tar till 

sig det som bloggerskorna skriver då de är deras förebilder och de vill gärna vara förknippade 

med dessa. Deras relation till bloggerskorna är positiv och de tar emot reklamen som om det 

vore tips och uppskattar den.  

 

Även Brown, Tilton och Woodside (2002) är inne på detta spår och nämner att reklam i 

inlägg skapar starka avtryck på de som läser bloggarna. De säger att möjligheterna till att 

kommentera gör att bloggerskorna lättare kan bygga ett förtroende med de som läser. Detta i 

sin tur gör att det som skrivs blir mer trovärdigt och tas emot på ett positivt sätt (Brown, 

Tilton & Woodside, 2002). Det är precis detta 50 % av respondenterna svarat, att de har 

skapat sig ett förtroende för bloggerskorna och tror absolut inte att de skulle skriva något 

vilseledande eller oärligt i sina bloggar. De har som sagt bloggerskorna som sina förebilder 

och upplever där med reklamen som positiv. Hela 70 % av de tillfrågade upplever den 

placerade reklamen som positiv och påverkas av den på ett positivt sätt.  

 

Undersökningen visar vidare att annan reklam inte är lika accepterad i bloggar. Enligt Park, 

Lee och Han (2007) är sådan reklam som kan bekräftas mer accepterad. Med det menar de att 

publicerad reklam för det första inte är företagens egna ord utan de kommer ifrån en 

utomstående person. För det andra fungerar kommentarerna under inlägget som en slags 

försäkran på att varan är bra. Park, Lee och Han (2007) menar att denna trygghet och 

försäkran får man inte genom att titta på en annons som företagen själva komponerat ihop och 
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som dessutom inte kan bekräftas. Med andra ord är övrig reklam inte lika accepterad som den 

publicerade reklam enligt Park, Lee och Han (2007).  Min undersökning pekar på precis detta 

som Park, Lee och Han (2007) pratar om. Respondenterna menar att de upplever övrig reklam 

som störande och att den faktiskt inte hör hemma på bloggen då de inte går in på bloggar för 

att läsa annonser. En blogg är en personlig dagbok, inte ett annonsblad. Det är hela 50 % av 

de tillfrågade som tycker att övrig reklam så som pop-ups och banners är störande och utsatta 

i fel forum och 30 % uppger att de inte ens lägger energi vid den typen av reklam över huvud 

taget då det inte är det de är ute efter med sin visit i bloggarna. Så enligt min undersökning 

har Park, Lee och Han (2007) fullkompligt rätt i sitt resonemang kring den övriga reklamen i 

bloggar och dess påverkan på läsarna. 

 

Ytterligare två personer som uttalat sig om hur bloggläsarna påverkas av den placerade 

reklamen är Cheong och Morrison (2008). De menar att bloggläsare påverkas på ett positivt 

sätt av den placerade reklamen då bloggerskorna kommunicerar ur konsumenternas synvinkel 

då de själva är konsumenter hos företagen. Detta medför enligt Cheong och Morrison (2008) 

att den publicerade reklamen upplevs som mer trovärdig och når därför ut till bloggläsarna. 

Precis som jag nämnde ovan har jag fåt ut samma svar utifrån min undersökning då hela 70 % 

uppskattar den publicerade reklamen och tar den till sig, hela 70 % har köpt något som 

publicerats i bloggar och hela 50 % har skapat sig ett starkt band med bloggerskorna och 

därmed även skapat sig ett förtroende till dem.  

 

Gregorio och Sung (2010) har gjort en undersökning som visar att äldre konsumenter visar 

större misstro gentemot den publicerade reklamen jämfört med yngre läsare. Utifrån min 

undersökning är detta väldigt svårt att svara på då 70 % av de tillfrågade faktiskt är positiva 

till den publicerade reklamen. De övriga 30 % som visar misstro gentemot den publicerade 

reklamen är mellan 19-24 år. Om man sätter det i relation till undersökningens åldersgräns 

som är 15-25 så är det en siffra som ligger åt det äldre håller men fortfarande är det för få svar 

för att kunna ge en rättvisande bild på huruvida det påståendet stämmer eller ej. Det enda jag 

kan säga om detta är att de yngre respondenterna (15-18år) i denna undersökning har samtliga 

sagt att de tycker att den publicerade reklamen är positiv och de har inte funderat kring ifall 

den placerade reklamen skulle vara oärlig på något sätt eller komma ifrån företagens egna 

ord.  
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Gupta och Gould (2007) har även de diskuterat kring etik och vad som är rätt och fel när det 

gäller att placera reklam i sina bloggar. Även de menar att yngre människor har svårare att 

vara kritiska emot reklam och påverkas därför på ett annat sätt. Som redan nämnt ovan är det 

inget jag kan relatera till med min undersökning då den placerade reklamen faktiskt upplevs 

som positiv utav respondenter i vitt olika åldrar. Återigen är det dock ingen i åldrarna 15-18 

(den nedre klassgränsen i min undersökning) som ställt sig kritisk till den placerade reklamen 

så det Gupta och Gould (2007) säger angående placerad reklam och dess påverkan på yngre 

människor kan mycket väl stämma och min undersökning talar inte emot dem.  

 

Ett annat par, McKechnie och Zhou (2003), menar istället att människor generellt är tillfreds 

med den placerade reklamen och varken tycker att den strider emot etik eller moral. Det 

stämmer enligt min undersökning då 70 % är mycket positivt inställda till den placerade 

reklamen och inte alls ser den som omoralisk. De är både tillfreds med att reklamen sätts ut i 

bloggarna och att bloggerskorna tar betalt för att sätta ut den. Dock finns det ett litet MEN. 

Detta gäller endast om det som skrivs i inläggen är egna rekommendationer och sanning ifrån 

bloggerskorna. Skulle det vara som så att de publicerar reklam de inte kan stå för eller om de 

med andra ord far med osanning i sin placerade reklam är det 100 % av respondenterna som 

anser att detta är omoraliskt och strider emot etiken. De 30 % som inte tycker att den 

placerade reklamen är okej har alla uppgett att de anser att det är påtvingande och att de 

tycker att det är fel att ta emot pengar för att publicera reklam som påverkar människor. 

 

Lillkvist (2004) publicerade en artikel i The Wall Street Journal där han bland annat visar på 

ett exempel från en Amerikansk kongressmans riskfyllda satsning i annonser på bloggar och 

hur denna satsning gav en enorm avkastning. Hans pengar växte från 2000dollar till 

80.000dollar. Utifrån sitt exempel drar han slutsatsen att bloggar är ett bra forum för annonser 

samt att annonser tas emot på ett positivt sätt i bloggar. Det är mycket möjligt att fallet är som 

så i USA men så är fallet inte i Sverige utifrån den undersökning jag har gjort. Min 

undersökning talar emot det som Lillkvist (2004) påstår. Det är endast två respondenter som 

tycker att annonser så som pop-ups och banners är bra i bloggar. Övriga 80 % uppger att de 

har e negativ syn kring denna typ av reklam i bloggar. 50 % säger att de upplever annonserna 

som störande och irriterande medan övriga 30 % uppger att de inte ens lägger märke till den 

och där med ser förbi den. Min undersökning visar klart att övrig reklam inte hör hemma i 

bloggar då den inte når ut till så många och då den stör många. 20 % är en väldigt låg siffra att 

tillfredsställa om man sätter det i relation till att hela 50 % upplever den som störande och 
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skapar sig en negativ bild till reklamen. Företagen förlorar alltså mer än de tjänar på att sätta 

ut annonser av olika slag längs med boggens sidor.  

 

Vidare skriver Lillkvist (2004) i samma artikel att en blogg är en personlig dagbok och att det 

är det attributet människor lockas till. Dock har fler och fler bloggskribenter sett attd e kan 

tjäna pengar på att publicera massa reklam vilket har lett till att reklamen har börjat ta 

överhand över bloggar. Lillkvist (2004) menar att detta är ett problem då bloggar inte får bli 

som reklamblad. Han menar att det kommer at skrämma iväg läsarna och nya medier måste 

finnas för att nå ut till sina segment. Respondenterna som har uppgett att de anser den 

placerade reklamen som positiv har också sagt att det är så länge det som skrivs är sanning 

och egna åsikter från bloggerskorna. Det vill säga, ju mer reklam som kommer in i bloggarna 

desto minder trovärdiga blir bloggarna och allt fler kommer att ta avstånd till bloggar. Hela 50 

%  har som sagt uppgett att de upplever annonser som störande och 30 % ha uppgett att de 

upplever den placerade reklamen som störande. Så i detta avseende tror jag att Lillkvist har 

rätt och det baserar jag på de svar respondenterna i undersökningen har lämnat.  

 

Slutligen finns det ytterligare en aspekt som har betydelse för hur läsarna påverkas av den 

placerade reklamen i bloggar. Williams, Petrosky, Hernandez och Page (2011) menar att det 

är ytterst viktigt att placera sin reklam i rätt bloggar och med hjälp av rätt bloggerskor och 

man inte vill att reklamen ska ge ett bakslag. Med detta menar Williams et al. (2011) att det 

finns en risk för negativ karaktärs associationer vilket istället ger produkten ett dåligt rykte 

och reklamen får motsatt effekt. Williams et al. (2011) menar att beroende på vad man har för 

anknytning till bloggerskan påverkas man olika av det som placeras i bloggarna och de 

produkter som placeras är starkt sammanlänkade med skribenterna. Samtliga tre personer som 

har ställt sig negativt till den placerade reklamen i bloggar har uppgett att de har en negativ 

anknytning till bloggerskorna. De vill inte bli associerade med bloggerskorna och kopplar 

därför de placerade produkterna till dem. Williams et al. (2011) har med andra ord kommit 

fram till något som även enligt min undersökning är en högst påverkande faktor när det 

kommer till hur läsarna påverkas av den placerade reklamen. Det avgörs bland annat av 

relationen till bloggerskan.  
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6. Avslut 

6.1 Slutsats 
 

6.1.1 Allmänt 

 

Utifrån de intervjuer jag genomfört och utifrån den analys jag gjort har jag dragit vissa 

slutsatser. Att bloggar är en bra källa för att nå ut till ett specifikt segment är ju inget att 

diskutera. Med vetskap om den besöksstatistik de stora bloggarna i Sverige har är det en bra 

genväg för företagen att utan ansträngning nå sina segment. Genom att använda sig av de 

temabaserade bloggarna kommer man mer rätt och kan hitta ett ganska så precist segment. Att 

nå ut till över en miljon modeintresserade tjejer på en och samma gång är ju väldigt bra i 

marknadsföringsperspektiv. Detta medför att företagen kan spendera mindre pengar för att 

finna sina potentiella kunder samt för att bredda sina varumärken. Att placera reklam i 

bloggar skapar ju inte bara försäljning utan man skapar en medvetenhet kring ens märke och 

logotyp.  

 

6.1.2 Hur påverkas läsarna av den placerade produktreklamen?  

 

Med denna undersökning har jag kommit fram till att placerad reklam påverkar läsarna på 

olika sätt beroende på vad de har för förhållande till bloggerskorna. Det vill säga hur de 

känner för bloggerskorna. De som läser bloggarna med en negativ inställning / anknytning till 

bloggerskorna har också en negativ syn på den reklam de publicerar. Ofta beror detta på att de 

inte vill bli förknippade med bloggerskorna på grund av den negativa synen de har på dessa 

och vill därför inte ta till sig deras tips heller. Men enligt min undersökning är det allt fler som 

påverkas på ett positivt sätt.  

 

Så länge det som publiceras i inläggen är tips från bloggerskorna och därmed även uppfattas 

som tips snarare än reklam så upplevs den på ett positivt sätt. Det i sin tur medför även att 

bloggbesökarna faktiskt läser det som skrivs. Enligt min undersökning påverkas dessa läsare 

faktiskt djupare än så. Det stannar inte bara vid att läsa om tipsen, trots att det i sig är en vinst 

för företagen som skapar sig ett känt varumärke, utan de flesta av mina respondenter har 

faktiskt köpt produkter som det tipsats om i bloggarna. Med tanke på hur många det är som 

köpt saker som rekommenderats i bloggar kan man se att läsarna faktiskt blir påverkade av 

bloggerskornas reklam på ett mycket positivt sätt.  De som har svarat att de har en positiv 
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relation till bloggerskorna har uppgett att de upplever reklamen i inläggen som tips och att de 

uppskattar det.  

 

Den slutsats jag kan dra utifrån detta är att det är bra att placera reklam i bloggar läsarna över 

lag påverkas på ett positivt sätt. Dock gäller det att placera sina produkter i rätt bloggar. Alla 

bloggar har en egen publik med egna karaktärsdrag och varje bloggerska har sin stil. 

Beroende på vad man vill åstadkomma med sin reklam måste man noga välja var man ska 

visa upp sina produkter och vem som ska skriva om dem. Exempelvis kan det vara lämpligare 

att placera produkter så som figursydda kostymer för kvinnor i Blondinbellas blogg snarare än 

i Kissies då Blondinbella är en affärskvinna vars blogg läses av många kvinnor som ser upp 

till det hon gör och som beundrar hennes företagsamhet. Medan Kissie är mer av en 

skandaldrottning som är känd för att säga vad hon tycker och tänker och för att skriva om 

saker som hon medvetet vet kommer skapa tidningsrubriker. Kissies publik är aningen yngre 

och det är en viktig aspekt att ha i åtanke när man väljer vilka produkter som ska placeras i 

hennes blogg. Vidare är det många som läser Kissies blogg med negativ anknytning till henne 

och som redan nämnt kan denna negativa anknytning även skapa en negativ anknytning till 

det som placeras i bloggarna. Det innebär att den placerade reklamen då påverkar läsarna 

negativt.  

 

6.1.3 Hur upplevs reklamen som publiceras i bloggarna? 

 

Som redan nämnt ovan upplevs den placerade produktreklamen som positiv utav de flesta 

läsarna. Hela 70 % ser den mer som tips är som ren reklam och de uppskattar den.  

 

När det kommer till annan reklam uppskattar bloggläsarna generellt inte övrig reklam i 

bloggarna. Pop-ups och banners är de inte lika mottagliga för och denna typ av reklam ses 

antingen förbi eller upplevs som störande och är bortkastade pengar och ansträngning för 

företagen.  

Andra slutsatser jag dragit är att övrig reklam så som banner, pop-ups med flera inte är så 

genomslagskraftiga i bloggar. De som läser bloggarna gör det just för att de är intresserade av 

mode eller bloggerskornas privata äventyr. De går med andra ord in på bloggarna med fokus 

att läsa om bloggerskornas liv och vad de har att säga, inte för att bli bombarderade med 

reklam. De flesta av mina respondenter uppger antingen att de upplever övrig reklam som 
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mycket störande eller att de till och med förbisett övrig reklam då de är så vana vid att gå in 

på samma sida varje dag att de endast har fokus på det senast publicerade inlägget i bloggen. 

Det vill säga, ska man nå ut till så många läsare som möjligt ska man ha in sina produkter i 

inläggen skriva av bloggerskorna och inte ha reklamen svävandes i någon kant eller i form av 

en störande blickande skylt. 

Placerad produkt reklam upplevs som positiv, som tips från bloggerskan och som 

underhållande. Övrig reklam så som pop-ups och banners upplevs som störande eller ses förbi 

då den inte är relevant för det ändamål bloggläsarna har.  

 

6.1.4 Hur upplever läsarna det faktum att blogginnehavarna tar emot ersättningar av 
olika slag för att placera reklam i sina bloggar? 

 

Överlag anser respondenterna att det är okej med placerad reklam och att ta emot pengar eller 

annan ersättning så länge det som skrivs om produkterna är ärliga åsikter från bloggerskorna 

själva och inte en massa ord de blivit ombedda att ha med i sina inlägg. Dock är detta inget 

större problem då de som läser bloggarna oftast har stor tillit till bloggerskorna och därmed 

även litar på att det som skrivs i bloggarna är sanning. Då det finns möjlighet att kommentera 

i en blogg kan det medföra att det blir lite svårare att fara med en massa osanning i sina inlägg 

och därmed skapar läsarna en större tillit till bloggerskorna.   

Utifrån de svar jag fått i undersökningen anses en del att det är mer än okej att ta emot pengar 

eller annan ersättning för att publicera reklam i sina bloggar, de menar att det bara är bra att 

bloggerskorna kan tjäna lite pengar på det arbete de lägger ner med att publicera sina inlägg 

hela dagarna. Överlag anses det som helt okej att ta emot pengar eller annan ersättning för att 

publicera inlägg i sina bloggar så länge det som skrivs är ärliga åsikter från bloggerskan själv. 

Sammantaget drar jag slutsatsen att det är okej att ta emot pengar och att Ärlighet varar 

längst!  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Då jag har gjort en kvalitativ undersökning med ganska få respondenter (tio) tycker jag att det 

skulle vara intressant att även göra en kvantitativ undersökning med ett stort antal 

respondenter för att på ett bra sätt kunna generalisera. Utifrån min undersökning kan man se 
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ett intressant samband mellan respondenternas åldrar och hur de påverkas av den dolda 

produktreklamen.  Dock har jag för få respondenter för att kunna uttala mig om hur starkt 

sambandet är mellan dessa faktorer. Därför tycker jag att det vore intressant att få fram denna 

information genom en enkätundersökning. Med andra ord skulle det vara intressant att göra en 

kvantitativ studie för att finna skillnader och likheter kring åldrar och produktplacerings 

påverkan.  

 

Slutligen skulle det vara intressant att undersöka andra sidan av polletten, det vill säga 

bloggerskorna och företagen för att gå till botten med hur mycket reklam som är placerad och 

för att ta reda på hur mycket bloggerskorna får för att placera reklamen åt företagen och för 

att ta reda på om de talar sanning angående produkterna de tipsar om eller hur mycket som 

bara är prat för att sälja produkten. Det är ingen lätt uppgift att ta sig an då det är ett känsligt 

område men det är en häftig och tuff utmaning.  
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1, Intervjuguide 

 

Intervjuguiden består endast av de viktigaste frågorna som jag inte ville missa att ställa till de 

olika respondenterna. Dock har en hel del andra frågor och svar förekommit under de olika 

intervjuerna.  

 

Namn 

 

Ålder 

 

Läser du modebloggar? 

 

Hur många modebloggar läser du? 

 

Vilka blogga läser du? 

 

Hur ofta besöker du dessa bloggar? 

 

Varför läser du just dessa bloggar? 

 

Hur länge har du följt dessa bloggar? 

 

Vad har du för relation till bloggerskorna? 

 

Upplever du att det finns mycket reklam i bloggar? 

 

Hur upplever du reklamen? 

 

Läser du reklamen som finns i bloggarna? 

 

Vilken typ av reklam har du uppmärksammat i de olika bloggarna? 

 

Har du någonsin köpt något som det har tipsats om i bloggarna? 

 

Ur upplever du de tips som förekommer i bloggarna? 

 

Har du någonsin tänkt på varför bloggerskorna skriver om modetips? 

 

Tror du att det är ärliga kommentarer de skriver om produkterna? 

 

Tror du att de tar betalt för att skriva om produkterna?  

 

Vad anser du om att bloggerskor tar betalt för att skriva om produkter? 
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8.2 Bilaga 2 Intervjuerna 

 

8.2.1 Intervju 1 

Anna är en tjej på 17år. Anna uppger att hon följer tre stycken modebloggar och att hon gör 

detta dagligen. Ofast besöker hon bloggarna tre-fyra gånger per dag. En av de bloggar hon 

följer är Blondinbellas blogg. Anledningen till varför hon följer just dessa bloggar är för att 

hon tycker om de personer som skriver och hon tycker att det är intressant att följa deras liv. 

Hon vill inte påstå att de är hennes förebilder men nog ser hon upp till bloggerskorna som 

skriver i modebloggarna.  

 

Anna säger att hon tycker att det är väldigt roligt när bloggerskorna kommer med tips på var 

man kan köpa de kläder och det smink som de har på sig på sina bilder och det har hänt ett 

flertal tillfällen att hon har köpt de kläder som modebloggarna har tipsat om. Hon ser tipsen 

som just tips och tycker att det är jätte roligt att bloggerskorna vill dela med sig av var de 

köper sina kläder och liknande. 

 

Anna uppfattar inte den reklam de exponeras för via bloggarna som jobbig reklam och hon ser 

det mer som tips. Anna tror inte att så mycket av den reklam som ligger ute i bloggarna är 

smygreklam och hon tror inte att bloggerskorna tar emot ersättning för att visa upp kläder och 

liknande då de oftast skriver att de har beställt och så vidare. Vidare menar hon att det inte 

spelar någon roll för hennes del om bloggerskorna skulle ta emot betalnig för den reklam de 

lägger ut för hon menar att hon inte blir tvingar att köpa de plagg som visas på bloggen, det 

gör hon av egen vilja. Anna säger att hon oftast köper kläderna då hon tycker att de sitter 

snyggt på bloggerskorna och lockas därmed inte så mycket av vad de skriver, snarare av 

själva bilden de lägger ut.  

 

8.2.2 Intervju 2 

Intervjuperson två, Kristin, är 18år gammal och följer hela fem bloggar. Hon besöker dem 

minst en gång per dag men ofta händer det att hon besöker dem fler gånger. Hon följer bland 

annat de tre bloggar som nämns i denna uppsats, blondinbellas, kenzas och kissies. Hon har 

ett stort intresse för mode och det är av den anledningen hon följer just dessa bloggar. Hon 

säger att hon inte fokuserar så mycket på vilka personligheter de bloggerskor har som skriver 

i bloggarna. Hon lägger mer energi vid vad de skriver om olika trender och liknande. Hon 
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tycker att det är kul att läsa bloggar från så olika personer som möjligt för att få modetips från 

massa olika personer med olika smak.  

 

Kristin besöker alltså bloggar just för att få tips om mode och hon tycker att det är väldigt 

roligt när bloggerskorna lägger ut tips om var deras plagg kan köpas och vad de kostar och så 

vidare. Hon vill gärna tro att det bloggerskorna skriver om de olika plaggen är uppriktiga ord 

från dem själva och att de faktiskt står för det som de skriver. Men hon menar att hon tror att 

en hel del av det som sägs är reklam som bloggerskorna får betalt för att skriva om. Kristin 

uppger att hon tycker att det är tråkigt att de bloggerskor som skriver om placerad 

produktreklam inte kan uppge att de fått ett plagg från ett visst företag för att skriva om det. 

Hon säger att det inte behöver betyda att det är dåliga kläder bara för att hon har fått dem för 

att skriva om det. Hon hade inte brytt sig bara hon vet att det som skrivs om produkterna är 

ärliga åsikter. Kristin tycker inte att det är okej att ta emot pengar eller annan betalning för att 

skriva om olika produkter om de inte är ärliga om det som skrivs.  

 

Kristin säger att hon ofta köper kläder och andra produkter som det tipsats om i bloggar och 

att hon även blivit medlem i de klubbar som bloggerskorna är medlemmar i.  

 

Kristin säger att hon oftast endast ögnar igenom de texter som bloggerskorna skriver och 

fokuserar mer på bilderna och tipsen. Hon klickar aldrig vidare på pop-ups eller annan reklam 

som hon exponeras för via bloggarna.  

 

8.2.3 Intervju 3 

Sara är 24år gammal. Hon följer tre modebloggar. Hon följer bland annat Kissies och Kenzas. 

Sara brukar vanligen besöka dessa bloggar en snabb runda varje dag innan hon går hem från 

jobbet. Sara Säger att det är ett nöje att gå in och läsa i dessa bloggar. Hon gör dock inte det 

på grund av intresse för mode utan för att hon tycker att bloggerskorna är patetiska och 

skriver om konstiga saker som hon finner underhållande att läsa om. Sara Uppger att hon kom 

att börja läsa bloggarna av en slump. Det var en kompis till henne som tipsade om ett inlägg 

som en av bloggerskorna hade skrivit och som väckte uppseende och även skapade 

tidningsrubriker. Efter det blev det att hon tittade in lite då och då för att se om bloggerskorna 

skrivit något mer ”konstigt”. Idag kan hon inte sluta läsa bloggarna då hon är förundrad över 

hur människor kan bete dig. 
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Sara säger att hon aldrig skulle köpa något som dessa bloggerskor tipsar om. Inte för att det är 

fula eller dåliga produkter utan för att hon inte vill bli förknippad med de människor som 

skriver i dessa bloggar. Hon upplever det lite irriterade med alla tips och länkar bloggerskorna 

lägger ut då hon säger att det är uppenbart att de endast skriver en massa trams för att få 

produkterna ifrån företagen. Sara säger att alla de tre bloggar hon följer sysslar med 

produktplacering och att de lägger ut en massa produkter som hon vet är skräp men som de 

ändå skriver är bra produkter och liknande. Hon tycker att det är fel att göra på det viset då det 

är många unga läsare som följer dessa bloggar och ser upp till de vackra, smala och 

”framgångsrika” bloggerskorna. De luras totalt och Sara säger att det gör henne riktigt arg.  

 

8.2.4 Intervju 4 

Intervjuperson Marita är 23år gammal. Hon följer endast blondinbellas blogg då hon anser att 

blondinbella är en energisk och framgångsrik kvinna som hon ser upp till väldigt mycket. Hon 

säger att hon har följt blondinbellas blogg sedan den startade och hon har sett en enorm 

utveckling hos Isabella. Hon beundrar henne för att ha tagit sig så långt i livet och lyckats bli 

så framgångsrik helt på egen hand. Marita säger att hon besöker blondinbellas blogg minst tre 

gånger per dag. Isabella uppdaterar ungefär tre gånger per dag och när hon gör det får Marita 

ett meddelande till sin mobil så hon snabbt kan klicka sig vidare och se vad Blondinbella har 

att säga. Anledningen till att hon läser bloggen är med andra ord för att hon ser upp till 

bloggerskan och älskar att läsa om hennes vardag och höra om alla hennes äventyr. 

 

Marita  säger att hon senast tre dagar innan intervjun beställde ett nagellack som blondinbella 

hade tipsat om. Hon säger att hon ofta köper saker hon tipsar om i sin blogg och att hon älskar 

den stil Isabella har och vill därför gärna också klä sig så. Hon tycker att det är trevligt med 

inlägg som ger tips om olika produkter. Hon menar att man kan hoppa över den text som 

handlar om produkterna om man inte är intresserad av att veta var hennes kläder är köpta. 

Hon säger att de tips som ges i bloggen inte alls är irriterande eller störande. Dock kan hon 

uppleva de olika reklamskyltarna längs sidorna på bloggarna som irriterande. Hon säger att 

reklam som håller på att blinka och popa upp hit och dit är väldigt irriterande när hon är inne 

och läser i bloggen.  
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8.2.5 Intervju 5 

Intervjuperson fem, Nina, är 15år gammal. Hon läser två modebloggar. En av dem är Kissies 

blogg. Hon älskar Kissie och tycker att hon är otroligt vacker. Hon besöker hennes blogg 

varje dag men kan inte uppge hur ofta då hon vissa dagar går in fem till sex gånger och andra 

dagar endast en gång. Hon säger att hon tycker att det är jätte roligt att läsa var Kissie gör om 

dagarna och följa alla hennes tokiga upptåg. Nina säger att hon tycker att det är roligt att följa 

Kissies blogg då hon är så ärlig och öppen. Hon står för det hon tycker och pratar öppet om 

allt.  

 

Då Kissie är som en förebild för Nina tycker hon även att hennes stil är otroligt bra och hon 

tycker att det är roligt med inlägg om var bloggerskan köper sina kläder och vad de kostar. 

Ibland bär Kissie Prada klänningar eller Gucci skor och liknande men då brukar hon lägga ut 

inlägg på var man kan köpa billiga kläder som nästan är likadana som hennes och det tycker 

Nina är super bra.  

 

Nina säger att hon tycker det är roligt med inlägg om var Kissie köper sina kläder men att hon 

inte så ofta köper de som tipsas om då hon inte har så mycket pengar. Hon säger dock att hon 

hade köpt mer om hon hade haft möjlighet till det. Hon tror inte att det som skrivs i bloggarna 

är osant och hon tror inte att Kissie skulle ta emot produkter för att skriva en massa saker som 

hon inte kan stå för. 

 

Nina säger att det cirkulerar en massa reklam på bloggarna och hon tycker att det är lite 

irriterande ibland men ofta klickar hon på dem för att se vad de gäller.  

 

8.2.6 Intervju 6 

Intervjuperson sex heter Sofia är 15år gammal. Hon följer tre stycken bloggar dagligen. Hon 

uppger att hon oftast besöker bloggarna tre gånger per dag. Detta gör hon via mobilen på 

rasterna i skolan. Hon följer bland annat Kenzas och Kissies bloggar. Hon har ganska nyligen 

funnit intresset i att följa bloggar.  

 

Anledningen till att Sofia följer de tre bloggar som hon gör är att hon tycker att det är 

underhållande att läsa om vad bloggerskorna gör då hon tycker att de lever glamorösa och 

coola liv. Hon säger även att hon har ett stort intresse för mode och tycker därför att det är 
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jätte roligt att få tips om hur man ska klä sig, vilket smink som är det bästa och hur man ska 

göra för att hålla sig så fin och fräsch som bloggerskorna gör.  

 

Sofia säger att hon ett flertal gånger har köpt produkter som bloggerskorna har tipsat om då 

hon gärna skulle vilja se ut som dem och de ger massa tips om vilka hudprodukter, 

sminkprodukter och hårprodukter de använder för att se ut som de gör. Sofia berättar även att 

hon ska göra en bröstförstoring när hon fyller 18år och då ska hon göra den på samma klinik 

som Kissie gjorde sin då hon har pratat väldigt gott om den kliniken och deras super bra 

priser.   

 

Då Sofia följer tre modebloggar som skrivs av personer vars liv hon tycker är spännande 

klickar hon aldrig sig vidare på reklam som finns på bloggsidan såvida det inte är reklam som 

bloggerskorna tipsat om att man ska kolla in. Hon säger att det inte är störande att det finns 

övrig reklam på sidorna men hon är inte intresserad av att läsa mer om dem genom att klicka 

sig vidare.  

 

8.2.7 Intervju 7 

Malin är 19år gammal. Hon följer endast en blogg och det är Kenzas. Malin har följt Kenza i 

många år och besöker hennes blogg en gång per dag. Anledningen till att hon följer Kenzas 

blogg är för att hon tycker det är underhållande och spännande att läsa om Kenzas alla 

äventyr. Hon tycker framför allt att det är roligt att läsa om Kenzas olika plåtningar för olika 

modellföretag men även om alla de resor hon gör tillsammans med sin pojkvän.  

 

Malin säger att hon aldrig läser de bitar i inläggen som handlar om produkter och tips. Hon är 

inte så intresserad av mode och går inte in på bloggen för att köpa saker. Hon besöker endast 

Kenzas blogg för att läsa om hennes liv. Malin tycker att det kan bli lite mycket reklam på 

bloggen ibland då det inte bara är i kanterna det finns massa reklam utan även i bloggens text. 

Hon tycker att det är störande när reklam bryter av ett inlägg. Inte nog med detta så har Kenza 

ofta tävlingar som dyker upp där man kan vinna produkter. Malin tycker att dessa tävlingar är 

lite störande då en massa kommentarer endast är fjäsk för att vinna produkterna. För ett par år 

sedan när Kenzas blogg inte var så stor fanns det knappt någon reklam i hennes blogg utan 

hon la ut bilder på sin vardag. Skulle Kenza lägga ut bilder idag måste hon alltid skriva om 

vad hon bär för kläder och var man kan köpa dem.  
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Malin har aldrig köpt saker som det tipsas om i bloggen. Hon kan inte tänka sig att hon någon 

gång kommer att göra det heller. Varför vet hon inte men hon uppger att hon inte ens läser om 

produkterna som det tipsas om.  

 

8.2.8 Intervju 8 

Intervjuperson åtta, Pia, är en tjej på 24år. Hon är ett stort fans av Kenza och följer både 

bloggen och Tyrashow som tyvärr inte går längre. Hon läser bloggen ungefär vartannan dag. 

Hon tycker att det är mycket underhållande att läsa om Kenzas plåtningar och dessutom har 

hon ett stor intresse för mode. Då Pia arbetar som flygvärdinna tycker hon att det är extra 

roligt att Kenza är en resande tjej som ofta besöker olika platser i världen. Pia ser många 

likheter mellan hennes själv och Kenza och hon tror att det är av den anledning som hon 

fastnat för just Kenzas blogg. Hon menar att de har mycket gemensamt och deras intressen är 

precis det samma. Då Pia inte kollar bloggen mer än varannan dag brukar hon läsa inläggen 

ganska noga och tar därför del av information om olika produkter. Det har hänt att Pia har 

köpt något som Kenza tipsat om men inte jätte många gånger. Pia tycker att det är väldigt 

underhållande att läsa tipsen men köper inte själv så många av dem då hon oftast köper olika 

kläder när hon besöker olika länder i arbetet.  

 

Pia säger att det finns en hel del reklam på bloggarna och det har väll hänt att hon har klickat 

vidare på en eller annan banner men oftast ser hon förbi dem och läser knappt vad de handlar 

om. När Pia tänker lite närmre på det så vet hon knappt vad reklamen på sidorna handlar om. 

Hon säger att hon är så van vid att gå in bloggen att hon endast läser därifrån var hon 

avslutade och kollar därför inte så mycket på något annat än de inlägg hon missat.   

 

Pia säger att hon inte vet om bloggerskorna tar betalt eller inte för att publicera sina inlägg 

och därför har hon inte heller funderat så mycket på det hela och skapat sig en uppfattning. 

Hon säger dock att hon inte tycker att det är okej att skriva osanning i bloggen. 

 

8.2.9 Intervju 9 

Carolina är en tjej på 23år. Hon är inte den flitigaste bloggläsaren men hon försöker att kika in 

i två bloggar lite då och då. De två bloggar hon följer är Blondinbellas och Kissies. Hon 

besöker dessa bloggar ungefär två gånger i veckan. Då hon besöker sidorna är det väldigt 
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mycket som uppdaterats sedan sist så oftast ögnar hon igenom och läser lite sporadiskt här 

och där. Oftast fastnar hon endast vid att läsa om intriger eller uppseende väckande saker så 

som bråk och liknande.  

 

Hon läser just dessa två bloggar av olika anledningar. Kissies blogg läser hon framför allt för 

att det är en galen tjej med en massa intriger och åsikter. Blondinbellas blogg följer hon för att 

hon tycker att blondinbella är en spännande tjej men dock ganska trög. Carolina tycker att 

blondinbella verkligen lever upp till sitt namn ”blondin” och därför tycker hon att det är roligt 

att läsa vad hon skriver.  

 

Då Carolina endast ögnar igenom bloggarna har hon inte lagt så mycket vikt vid reklam av 

något slag. Hon har inte tänkt så mycket på om det finns reklam på sidan eller i innehållet. 

DÅ hon inte ens märkt att det finns så mycket reklam i bloggarna brukar hon inte köpa något 

eller hon har snarare ALDRIG köpt något som tipsats om i bloggarna. Hon kan dock inte 

uttala sig om ifall reklamen är störande eller ej då hon inte ens haft den i åtanke. Hon säger 

dock att hon kan tänka sig att båda de bloggerskorna hon följer är lättköpta och kan skriva vad 

som helst för en tröja eller ett läppstift gratis.  

 

8.2.10 Intervju 10 

Johanna är 15år gammal. Hon är dock en mycket flitigare bloggläsare än någon av de andra 

respondenterna. Hon läser nämligen hela 7modebloggar och detta gör hon två gånger per dag, 

morgon och kväll. Johanna uppger att hon inte skulle få för sig att öga igenom några inlägg, 

enligt henne läser hon alla inlägg i dessa sju bloggar till punkt och prickar. Bland dessa sju 

bloggar finns Kissies, Blondinbellas och Kenzas.  

 

Johanna uppger att hon är en som hon själv kallar det ”bloggis” och tycker att det är sjukt 

roligt att följa en massa personer via deras bloggar. Givetvis har hon ett intresse för mode då 

hon läser modebloggar men framförallt läser hon dem för att det är underhållande att läsa om 

alla bloggarnas fester och vilda liv. Då flera av bloggerskorna känner varandra förekommer 

det tydligen en hel del intriger som Johanna tycker att det är spännande att följa.  
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Johanna uppger att det har hänt att hon har köpt saker som tipsat om och hon brukar även 

tipsa andra kompisar om produkter som bloggerskorna tipsat om i första hand. Hon tycker att 

det är roligt med tips och liknande i bloggarna.  

 


