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Sammanfattning 
 

Bloggen som fenomen växer allt större. Informationskanalen på Internet får fler och 

fler läsare, men även skribenterna ökar i antal. Innehållet i bloggarna kan vara allt 

från mode, tekniska prylar, politik till vardagliga berättelser.  Denna undersökning 

fokuserar på framställandet av produkter och tjänster i bloggar. Vilken påverkan har 

bloggar på sina läsare när de promotar en produkt på sin sida?    

Den här undersökningen vänder sig till åtta studenter, fyra kvinnor samt fyra män 

mellan 19 och 25 år på Karlstads universitet för att undersöka deras bloggvanor, om 

de blir inspirerade från bloggar till konsumtion samt vad som skiljer sig mellan de 

manliga och kvinnliga respondenterna.  

För att komma fram till rimliga resultat har valet av metod varit en kvalitativ 

undersökning bestående av åtta stycken forskningsintervjuer.    

Nyckelord: Blogg, Konsumtion, Opinionsledare, Word of Mouth, Internet och 

Kommunikation samt Massmedier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

The blog fenomen is growing larger. The information channel online is getting more 

and more readers, but also more writers. The content of blogs can be everything from 

fashion and technical things, to politic and everyday stories. This study focuses on 

the showing of products and services in blogs. What effect does the blogger have on 

its readers when it is promoting a product on its page?  

This study investigates students between 19 and 25 years on Karlstad University and 

their blog habits, if they get inspired by blogs to purchase and if there is a difference 

between male and female readers.  

To get to a result the choice of method has been qualitative research. Eight 

interviews have been made, half with men and half with women. 

Keywords: Blog, consumption, opinion leaders, word of mouth, internet and 

communication as well as mass media.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Innehåll 

1. Inledning ................................................................................................................. 6 

1.1 Bakgrund .............................................................................................................. 7 

1.2 Syfte ..................................................................................................................... 8 

1.3 Avgränsningar ...................................................................................................... 9 

1.4 Tidigare forskning ................................................................................................. 9 

1.5 Begrepp och Definitioner .................................................................................... 12 

1.5.1 Blogg ............................................................................................................... 12 

1.5.2 Populära bloggare ........................................................................................... 13 

1.6 Disposition .......................................................................................................... 14 

2. Litteraturgenomgång............................................................................................. 15 

2.1 Motivering av teorival .......................................................................................... 15 

2.2. Marknadskommunikation ................................................................................... 15 

2.2.1. Word of mouth ................................................................................................ 16 

2.3 Opinionsledare ................................................................................................... 17 

2.4. Massmedia ........................................................................................................ 18 

2.4.1 Kommunikation och Internet ............................................................................ 20 

2.5  Konsumtion ........................................................................................................ 21 

3. Metod .................................................................................................................... 23 

3.1 Val av metod ....................................................................................................... 23 

3.2  Forskningsintervju.............................................................................................. 23 

3.3 Tillvägagångssätt ................................................................................................ 25 

3.3.1 Transkribering .................................................................................................. 26 

3.4  Etik  .................................................................................................................... 27 

3.5 Validitet och Reliabilitet ....................................................................................... 28 

4. Reslutat och Analys .............................................................................................. 30 

4.1 Respondenter ..................................................................................................... 30 

4.2. Sammanställning av intervjuerna ....................................................................... 31 

4.3 Analys av intervjuerna ........................................................................................ 42 

4.3.1 Vad har respondenterna för bloggvanor? ........................................................ 42 

4.3.2 Blir respondenterna inspirerade av bloggare till konsumtion? ......................... 44 

5. Slutsatser och egen diskussion .......................................................................... 48 

5.1 Vad har Karlstads studenter mellan 19 och 25 år för bloggvanor ....................... 48 



 
 

 
 

5.2 Använder studenterna bloggar för inspiration till konsumtion, skiljer det sig mellan 

män och kvinnor? ..................................................................................................... 48 

5.3 Framtida forskning .............................................................................................. 49 

Referenser ................................................................................................................ 50 

Bilaga 1 ..................................................................................................................... 53 

Bilaga 2 ..................................................................................................................... 54 

Bilaga 3 ..................................................................................................................... 55 

Figurförteckning…………………………………………………………………………….10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. Inledning 
 

Det här kapitlet inleds med en förklaring om vad som ligger till grund för 

undersökningen, dess syfte och frågeställningar. Detta för att läsaren skall kunna 

skapa en uppfattning om studiens relevans och för att introducera läsaren i 

ämnet. Kapitlet avslutas med tidigare forskning, avgränsningar samt hur 

dispositionen ser ut. 

 

”Stöd Rosa Bandet”. Tisdag 29 september 2009  

Oktober är rosabandet-månaden. Stöd bröstcancerforskningen genom att köpa 

ett armband hos Guldfynd för endast 69 kr. Jag ska genast ut och köpa ett eller 

flera och ge bort! Cancer har drabbat min släkt hårt. Farmor och moster gick båda 

bort i cancer och så min älskade styvpappa som blev friskförklarad i våras från 

hans prostatacancer. Cancer är verkligen hemskt och jag hoppas att ingen i min 

närhet eller i någons närhet någonsin kommer att bli drabbad igen.” Bloggat av 

www.blondinbella.se 

I oktober 2009 hade Rosabandets bröstcancerfond sin årliga kampanj mot 

bröstcancer. Rosabandet gick ut med en ny produkt på marknaden som bestod 

av ett rosa armband med deras logotyp som hängsmycke. Några dagar innan 

armbandet släpptes i Guldfynds butiker skrev Isabella Löwengrip som driver 

bloggen www.blondinbella.se ett inlägg att hon ska köpa armbandet och hoppas 

att hennes läsare också skulle göra det för att stödja bröstcancerfonden. Hon tog 

även ett foto av Rosabandets armband för att visa sina läsare. Den dagen i 

oktober som armbandet släpptes såldes det slut i alla Guldfynds butiker över hela 

Sverige på endast någon timme.  

Ytterligare ett exempel på en produkt som blivit slutsåld var när bloggaren Anna 

Mirja, som driver bloggen www.englasshowroom.se, skrev ett inlägg om en 

fjärilsring som släpptes i H&M:s butiker runt om i Sverige under mars månad. 

Fjärilsringen blev även den en säljarsuccé som såldes slut bara på några timmar i 

H&M:s butiker.  

http://www.blondinbella.se/
http://www.englasshowroom.se/
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De produkter som bloggare har skrivit om i sina bloggar hamnar ofta på någon 

slags auktionssida, exempelvis www.tradera.se, och kommer oftast i begränsad 

upplaga. De som besöker Tradera kan se att de produkterna som bloggarna har 

bloggat om får bud på för högre pris än vad produkterna i butik säljs för. Det höga 

priset kan bero på bloggarna skapar en hög efterfråga mot det låga utbudet. Då 

undrar jag: betyder det att bloggarna har börjat få ett stort inflytande över våra köp 

genom att de influerar vilka produkter vi ska köpa, vad som är populärt och 

mindre populärt?  

Det här är bara några få exempel på vad som ligger till grund för undersökning till 

den här kandidatuppsatsen. Att använda word of mouth, opinionsledare, 

konsumtion, kommunikation och Internet samt massmedier som teorier i 

undersökning ämnar studien till att undersöka hur stort inflytande bloggare har fått 

i dagens samhälle. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Webbloggar är bara en av de senaste trenderna på Internet (Stattin & Nygen, 

2005). Bloggfenomenet inleddes i mitten av 1990-talet och i det tidiga stadiet var 

det bara kunniga IT-folk som använde sig av kanaler för att kommunicera. Men 

under 1999 och framåt har bloggar slagit igenom stort, speciellt hos 

privatpersoner då det inte längre behövs några förkunskaper för att blogga (Våge 

et al 2005:12 ff). Idag finns det cirka 300 000 bloggare i Sverige. Av 300 000 

bloggare är vissa aktiva bloggare och andra är bloggar som är registrerade men 

används inte lika aktivt. Samtidigt är det cirka 1,9 miljoner personer i Sverige som 

läser bloggar dagligen (World Internet Institute, 2008:37). Från år 2005 till 2008 

har bloggläsandet bland internetanvändarna ökat från tre procent till 17 procent 

(Holmber & Weibull, 2008).  

Enligt en statistik på www.bloggtoppen.se (10-05-01) handlar de mest besökta 

bloggarna om vardagsbetraktelser, mode, heminredning, mat, sport, kultur, politik, 

familj etcetera.  

Vi lever även idag i ett konsumtionssamhälle. Människor är konsumenter vilket 

betyder att vi köper produkter för att tillfredsställa våra behov (Bauman, 1998:39). 

http://www.tradera.se/
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Sedan 1960- talet har människan konsumerat för att skapa en egen identitet 

(Holt, 2002:82). 

Shopping har även kommit att bli ett fritidsintresse för många människor (Lucy, 

1996:32). Den moderna konsumtionskulturen kännetecknas av skönhet, 

utseende, hälsa och ungdom vilket har blivit en mycket viktig sak i människans liv 

(Holt 2002:71). Holt (2002:72) menar på att konsumtionskulturen kan ha en del att 

bidra med att människor köper produkter och tjänster för att nå en identitet som är 

accepterad av kulturen. 

Forskare som studerat konsumenter, har upptäckts att kulturella meningar spelar 

en stor roll för många människor när det gäller att åstadkomma samband mellan 

abstrakta värderingar hos människor och specifika konsumentattityders mål och 

beteende (Thompson & Troester, 2002:551). Bloggar skulle kunna ha mycket 

med de här kulturella meningarna att göra eftersom det framkommer i bloggar vad 

för produkter som de har köpt. Produkter för många människor som nämnts 

tidigare, har ett visst värde. De ger människan en viss känsla om att passa in i 

samhället.  

 

1.2 Syfte 
 

Den här studien syftar till att undersöka bloggvanor bland studenter mellan 19 och 

25 år på Karlstads universitet. Om de anser sig bli inspirerade av bloggar till 

konsumtion och om de blir påverkade av bloggare till att köpa produkter.  

Utifrån undersökningens syfte har följande frågeställning ställts: 

1. Vad har de åtta studenterna mellan 19 och 25 år för bloggvanor? Vad skiljer 

det sig mellan de manliga och kvinnliga respondenterna? 

 

2. Använder studenter på Karlstads universitet mellan 19 och 25 år sig av bloggar 

för att få inspiration till konsumtion? Vad skiljer sig mellan de manliga och 

kvinnliga respondenterna? 

Frågeställningen är relevant eftersom bloggar är ett relativt nytt fenomen och det 

kan vara en av anledningarna till varför de i en konsumtionkontext är 
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understuderade. Det är därför intressant att undersöka om respondenterna blir 

inspirerade av bloggar att köpa produkter eller inte.  

Frågeställningen är även relevant eftersom det brukar förekomma olikheter 

mellan män och kvinnor. Det är därför intressant att se om det är männen eller 

kvinnorna som vänder sig mest till bloggar för inspiration till konsumtion samt vad 

som skiljer sig mellan de manliga och kvinnliga respondenterna när det gäller 

bloggvanor. 

 

1.3 Avgränsningar  
 

Den största målgruppen som bloggar och läser bloggar är mellan 16 och 25 år 

följt av åldersgruppen 12 till 15 (se bilaga 1) (World Internet Institute, 2009:17). 

Avgränsningen har gjorts till Karlstads universitet i åldrarna 19 och 25 år då det är 

en intressant målgrupp och universitetet ligger geografiskt nära. 

På Karlstads universitet studerar cirka 10 000 studenter vilket skulle bli en för 

omfattande process därför har en här studien avgränsat ytterligare en gång till att 

endast undersöka åtta studenter, fyra kvinnor samt fyra män.  

 

1.4 Tidigare forskning 
 

Efter flertal sökningar har inte mycket vetenskaplig forskning hittats som specifikt 

handlar om bloggar och konsumtion. Det finns däremot överflöd av vetenskapliga 

studier kring Internet i olika infallsvinklar, så som Internet och bloggar, Internet 

och konsumtion. De olika infallsvinklarna kommer inte att tas upp i den här 

undersökningen eftersom det inte handlar bloggar och konsumtion tillsammans.   

En vetenskaplig studie som har hittats kring bloggar och konsumtion kommer från 

Lunds universitet och är en kandidatuppsats. Författarna till uppsatsen är Viktoria 

Levin, Jila Shademanour samt Belma Sijaric. Undersökningen publicerades 

vårterminen 2009 och går under titeln ”Bloggen som konsumtionsfrämjande 

medel. En diskursanalys av konsumtionsideal i modebloggar ”  
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Följt av den vetenskapliga studien presenteras en undersökning som är utförd av 

Mahir PR byrå tillsammans med Brandinsight. Mahir PR byrås och Brandinsights 

undersökning är inte vetenskaplig utfört vilket är viktigt att poängtera och 

undersökningen ställer sig kritisk till den. Undersökningen anses ändå som 

relevant eftersom statistiken om bloggar och konsumtion är intressant och 

relevant för den här studien.  

Levins et al (2009) undersökning ”Bloggen som konsumtionsfrämjande medlet” 

beskriver modebloggar och konsumtionskulturen i dagens samhälle. De har följt 

tre modebloggare som driver Sveriges största bloggar (Levin et al, 2009:21). 

Syftet med deras undersökning var att ge läsarna förståelse för den rådande 

konsumtionskulturen i dagens samhälle och hur den här kulturen syns i bloggar 

(Levin et al, 2009:17). Genom en analys av de tre bloggarna ville författarna visa 

vilka konsumtionsideal och normer som finns i bloggar och hur modebloggar 

bidrar till konsumtionsdiskurser i dagens samhälle (Levin et al, 2009:31). Levin et 

al (2009:39 ff) har även analyserat de tre bloggarna genom att se hur de 

formulerar sina texter, vilket inflytande de har på samhället och hur de bidrar till 

konsumtionsdiskurs i samhället. 

Den andra studien har utförts som nämnts tidigare av Mahir PR byrå samt 

Brandinsight. Undersökningen utfördes år 2008 och är en bloggrapport som visar 

statistik på olika områden i bloggar. Statistiken är även till för att visa för läsaren 

hur stort fenomenet blogg har blivit. Mahir PR och Brandinsghts rapporten visar 

bland annat statistik på hur ofta människor läser bloggar (se figur 1), vad 

bloggläsarna anser är vikigt i en blogg när de väljer att följa den (se figur 2), hur 

trovärdig en blogg är, vad läsarna tycker om reklamen i bloggarna samt deras hur 

deras köpvanor ser ut.  

Det var 31 bloggdeltagare som hjälpte Mahir PR byrå och Brandinsight att 

kartlägga bland annat bloggläsarens köpbeteende, vad för slags bloggar de dras 

till samt hur de tycker att dagens bloggar lever upp till kraven 

(www.slideshare.net/mahirpr/mahir-bloggrapport-08). 

Mahir PR byrå kom fram till i sin undersökning att cirka 63 procent läser bloggar 

flera gånger om dagen medan fem procent läser någon gång per vecka och 

endast en procent läser någon gång i månaden av den svenska befolkningen 
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(www.slideshare.net/mahirpr/mahir-bloggrapport-08:23). Undersökningen visar 

även på att bloggläsare i stor grad köper de produkter som visas i inläggen. Cirka 

58 procent av bloggläsarna i undersökningen har köpt en produkt ute i 

dagligvaruhandeln efter att de har blivit tipsade och inspirerade av en eller flera 

bloggare. 72 procent av urvalsgruppen har även blivit inspirerade till att köpa 

produkter på Internet på grund av bloggarna (www.slideshare.net/mahirpr/mahir-

bloggrapport-08:19).  

I undersökningen kom det även fram att stadsbor läser flest bloggar och helst 

inom området marknadsföring och PR (www.slideshare.net/mahirpr/mahir-

bloggrapport-08:22). Mahir PR byrå tog även upp i sin undersökning att det inte 

spelar någon roll om människor har samma yrke och samma intresse, det som 

har betydelse är vart du bor, även om det är på Internet.  

Mahir PR byrå och Brandinsights rapport om bloggar är från 2008 vilket betyder 

att den är två år gammal. Bloggandet ökat kraftigt och bloggläsarna blir allt fler 

(World Internet Institute, 2009:17). Mahir PR byrås rapport saknar en akademisk 

grund och undersökning som ger en djupare förklaring till varför bloggläsare blir 

inspirerade till konsumtion av bloggar. Och som nämndes i början av kapitel är 

det vikigt att förstå att det finns forskning kring Internet genom olika infallsvinklar 

men inte mycket vetenskapliga verk som handlar om blogg och konsumtion. 

 

Figur 1 Mahire PR byrås samt Brandinsights statistik om hur ofta personerna som deltagit i 
undersökningen läser bloggar. 

http://www.slideshare.net/mahirpr/mahir-bloggrapport-08:23
http://www.slideshare.net/mahirpr/mahir-bloggrapport-08:22
http://www.slideshare.net/mahirpr/mahir-bloggrapport-08:22
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Figur 2 Mahire Pr byrås samt Brandinsights statistik som visar på vad som är vikigt vid val av 
bloggar. 

 

1.5 Begrepp och Definitioner  
 

Här redogörs de begrepp som studien har använt sig av. För vissa är dessa 

begrepp en självklarhet. Men för att alla ska förstå vad de här begreppen innebär 

kommer en tydlig definition av begreppen.    

 

    1.5.1 Blogg 
 

Bloggfenomenet inleddes i mitten av 1990- talet och har från år 1999 fått en stor 

utveckling (Våge, Stattin & Nygen, 2005:12 ff). Ordet blogg är en förkortning av 

termen webblogg och betyder webbjournal eller webbdagbok (Våge et al, 2005:12 

ff).  

En blogg är en sida som är lätt att uppdatera och publicera inlägg på. Bloggare 

uppdaterar oftast flera gånger per dag för att ha den senaste informationen 

tillgänglig. Inläggen är i omvänd tidsordning vilket betyder att det senaste inlägget 

hamnar alltid överst på bloggens sida (Våge, et al, 2005). Förutom de vanliga 

skrivna bloggarna finns det även film-, foto- och ljudbloggar.  
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En blogg kan innehålla allt från tankar, funderingar samt åsikter kring nyheter, 

skvaller, dagboksskrivande, mode och så vidare. Ett typiskt standardinlägg är 

oftast informellt hållna och korfattade, men det finns inget hinder på att ett inlägg 

kan vara längre skrivet (Våge, et al, 2005).  

Vem som helst kan starta en blogg och det finns många olika plattformer för 

bloggnätverk. Vem som helst kan kommentera inläggen i en blogg. Som bloggare 

behövs det inga förkunskaper inom programmering eftersom HTML som används 

som bas i bloggarna redan är förinstallerade (Våge et al, 2005).   

 

1.5.2 Populära bloggare 

 

Isabella Löwengrip är en 20 årig tjej som är en av Sveriges störta bloggerska och 

driver bloggen, www.blondinbella.se (bloggtoppen.se). I bloggen framgår det 

bland annat vad Isabella ”Blondinbella” gör om dagarna, vilka möten hon går på, 

vilka vänner hon träffar. Isabella visar även dagens klädsel och hon brukar även 

lägga ut de produkter hon har köpt. Isabella tipsar även om hur du som läsare kan 

förbättra ditt självförtroende samt om produkter som hon kan tänka sig köpa eller 

har köpt. Isabella har en modeblogg/vardagsblogg.      

 

Kenza är känd för att driva bloggen www.kenzas.se som ligger i topp på de mest 

lästa bloggar i Sverige (bloggtoppen.se). Kenza är 20 år och hennes blogg 

handlar om hennes modelljobb samt om sitt vardagliga liv med nära och kära. I 

Kenzas blogg är det mycket fokus på vad för fester och klubbar hon går på samt 

mode och shopping.  

 

Alexandra Nilsson är en 19 årig tjej som driver www.kissie.se. Alexandra är känd 

för att provocera sina läsare. Alexandra bloggar om lyx, skönhetsoperationer, 

samt sitt privatliv. 

 

Katrin Zymierska 32 år driver bloggen http://www.finest.se/katrinSchulman. 

Bloggen handlar om Katrins liv samt hennes åsikter som oftast provocerar 

människor.  

  

http://www.blondinbella.se/
http://www.kenzas.se/
http://www.kissie.se/
http://www.finest.se/katrinSchulman
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1.6 Disposition 
 

Studien är indelad i fem kapitel. Studien inleds med en presentation av vad som 

ligger till grund för undersökningen. I kapitel ett finns även bakgrund till ämnet följt 

av frågeställning, syfte, avgränsningar, tidigare forskning samt definitioner. Kapitel 

två består av en teoridel, där presenteras de teorier som har använts för att 

analysera materialet som blivit insamlat. Kapitel tre består av de metodval som 

gjorts, urval, val av kvalitativ metod redogörs, resultatredovisning samt analys. I 

Kapitel fyra presenteras respondenternas svar på intervjufrågorna. Följt av kapitel 

fem som handlar om slutsatser samt förslag på fortsatt forskning. 
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2.  Litteraturgenomgång 
 

I det här kapitlet beskrivs en motivering kring teorival samt en presentation och 

beskrivning om de olika teorier som har använts i undersökningen. 

 

 

2.1  Motivering av teorival  

 
För att undersökningens syfte skulle nås, alltså vad de åtta studenterna som blivit 

intervjuade mellan 19 och 25 år har för bloggvanor? Använder studenterna på 

Karlstads universitet mellan 19 och 25 år sig av bloggar för att bli inspirerade till 

konsumtion? Samt vad är det för skillnader mellan de manliga och kvinnliga 

respondenterna? Har teorier använt som ansetts vara lämpligast att använda 

gentemot frågeställningen.  De teorier som valdes går på många vis in i varandra, 

speciellt opinionsbildare och word of mouth. Opinionsledare för så kallad word of 

mouth till sina lyssnare. Opinionsledare, word of mouth tillsammans med 

massmedia, kommunikation och Internet samt konsumtion är de teorier som valts 

för att reda ut på vilket sätt respondenterna blir inspirerade av bloggarna.  

 

2.2. Marknadskommunikation 
 

Kotler (2001) tycker att dagens marknadsföring inte enbart handlar om att skapa 

en bra produkt till rätt pris, utan även om att kommunicera och göra reklam för 

såväl befintligt som potentiella kunder. Kotler (2001) beskriver dagens 

kommunikationsprocess som en dialog mellan företaget och dess kunder, en 

process som tar vid innan försäljning, vid konsumtionstillfället samt efter 

försäljning. Företaget måste välja vilka kunder de önskar samt ha information om 

vilka behov kunderna har (Kotler, 2001). Det innebär att envägskommunikationen 

via reklam och annonsering inte räcker till, utan byts ut mot 

tvåvägskommunikation som tillåter kunden att aktivt delta. Genom att företaget 

har en nära relation till befintliga och potentiella kunder har företaget möjlighet att 

indirekt minimera det övriga mediebruset, vilket bland annat kan ske via word of 

mouth (Kotler, 2001) 
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2.2.1. Word of mouth 
 

Word of mouth innebär att konsumenter kommunicerar med varandra för att dela 

åsikter om en viss vara eller produkt. Detta leder till att konsumenterna kan liknas 

vid varumärkesföreträdare och talesperson1 då de talar både gott om något 

varumärke för andra och på så vis hjälper de företag att marknadsföra sina 

produkter (Balter, 2004).  

Word of mouth är informella råd mellan konsumenter. Oftast är de interaktiva, 

snabba och saknar kommersiell vinkling samt har de stor inverkan på 

konsumenters beteende. Word of mouth kan både vara positivt och gynna ett 

varumärke, eller negativt och missgynna det (East, Hammond & Lomax 

2008:215).  

 

Grönroos (2007:308) hävdar att word of mouth når fler konsumenter eftersom det 

är icke-kommersiell kommunikation och har därför en mycket bättre effekt. 

Grönroos (2007) förklarar även att kommunikationen blir mer trovärdig och har 

bättre effekt än planerad kommunikation så som reklamkampanjer. Konsumenter 

lyssnar och använder word of mouth för att få information för att stödja och styrka 

inköpsprocessen. Trovärdigheten är den centrala punkten i word of mouth 

begreppet då konsumenterna oftast lyssnar till opinionsledare (Fill, 2005:47). 

Carlsson (2009:39) säger att en nöjd kund är den bästa säljaren och att en nöjd 

kund är viktigare är någonsin eftersom kundernas kontaktnät kan vara väldigt 

stora på grund av sociala medier exempelvis bloggar, där de kan sprida bra 

rykten väldigt snabbt. Word of mouth sägs vara effektivare än reklam när det 

gäller att göra konsumenter medvetna om ett nytt varumärke då det anses som 

mer trovärdigt (Solomon, 2001, s. 333).  

Innan Internet utvecklades och etablerades spreds word och mouth främst via 

muntlig kommunikation mellan vänner och bekanta. I samband med Internets 

genombrott började word of mouth även spridas online, via kanaler som forum 

och bloggar. Detta medförde att word of mouth kunde spridas till fler människor, 

oavsett geografiskt läge. Mottagare och avsändare behövde inte längre ha någon 

personlig kontakt (Bruyn och Lilien 2008. Duan, Gu och Whinston, 2008:233, 

2008:151; Mayzlin, 2006:155). 
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Skillnaden mot traditionell reklam är att budskapet måste föras direkt mellan två 

eller flera människor. För att företag skall nå framgång inom word of mouth bör 

företaget identifiera de personer som vännerna vänder sig till om att få råd om en 

produkt eller tjänst. De personerna kallas för opinionsledare och ingår i sociala 

nätverk (Rosen 2002:44). 

 

2.3 Opinionsledare 
 

En opinionsledare är en person som har ett stort inflytande, och spelar en central 

kommunikationsroll i samhället. Inom varje kategori finns det en specifik 

opinionsledare (Katz, Lazersfelt, 1966:32ff). 

Antonides och Raaj (1998:40) hävdar även samma sak som Lazersfeld och Katz 

(1966) beskriver, en opinionsledare är en person som är inflytelserik och har 

kunskap om specifika områden som gärna konsumenter och opinionsföljare 

vänder sig till för att få råd och kunskap. Det som författarna diskuterar har 

kopplingar till word of mouth. 

Nicola et al (2009:101) styrker denna teori om att opinionsledare är en expert 

inom ett visst område.  

Antonides och Raaj (1998:40) tycker även att många konsumenter vänder sig till 

opinionsledare eftersom de är osäkra på ett köp och vill att någon annan berättar 

vad de tycker om produkten. På det som Antionides och Raaj (1998:40) hävdar 

finns det tydliga kopplingar mellan word of mouth, opinionsledare samt bloggare. 

Solomon et al (2006:375) förklarar att en opinionsledare är personer som bland 

annat provar på nya saker, och som ofta är före alla andra med det. 

Opinionsledarens kunskaper inom de olika områdena får dem att framstå som 

trovärdiga och många människor väljer därför att lyssna på dem. Solomon et al 

(ibid) nämner även att när en opinionsledare har provat och tyckt till om 

exempelvis en produkt eller tjänst, blir det oftast lättare för andra människor att 

våga prova på produkten eller tjänsten. Om opinionsledare har talat negativt om 

produkten eller tjänsten väljer oftast människor att låta bli att prova den (ibid). 

Opinionsbildare har benägenhet för att minska de risker inför någons val av 

                                                                                                                                                                                     
1
 Opinionsledare, som kommer att diskuteras mer utförligt under 2.3 
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produkter eller tjänster inför ett köp samt gör konsumtionen enklare för många 

människor (ibid). 

 

Genom Lazersfeld, Berelson och Gaudets studie av en presidentvalskampanj 

under 1940- talet kom vetenskapsmännen fram till att det finns vissa personer i 

varje samhälle som spelar en stor roll inför de olika val som medborgarna skall 

göra. De här personerna, så kallade opinionsledare ger information och åsikter 

som påverkar andra människor till att göra olika val som kanske inte var tänkt från 

början (Katz & Lazersfelt, 1948).   

Opinionsledare är välinformerade för att kunna diskutera sina egna tolkningar om 

ett specifikt ämne eller en specifik produkt till andra (Windahl, Signitzer & Olson, 

1996:52). 

 

Mats Alvesson tar upp i sin bok ”Postmodernismen och samhällsforskning” 

(2003:47 ff) att bloggare kan vara opinionsbildare som har makt att inspirerar 

andra människor. Många människor använder sig av bloggar för att undersöka 

om produkter och tjänster är bra eller inte kan kopplas till Blakemans förklaring 

om konsumentbeteende (Blakeman, 2009:58). Blakeman (ibid) menar att det 

finns fyra begrepp som påverkar en människas köp. Dessa är behov, 

undersökning, köpet samt reflektion. 

Då människor använder bloggar som undersökning av en produkt kan vi utgå från 

Blakemans (2009) beskrivning av undersökning, vilket betyder att många 

människor gör en informationssökning om en produkt eller tjänst som vi fattat 

intresse för, med förhoppning att de kan fylla ett behov hos oss. Många väljer 

alltså att söka information från en expert inom området (ibid). Det är även en stark 

koppling till word of mouth. Konsumenter söker information på bloggar för att 

undersöka om bloggare har testat produkten eller tjänsten. Beroende på vad 

bloggaren har sagt om produkt eller tjänst görs ett köp om det är positiv word of 

mouth.  

 

2.4. Massmedia 

 
Kommunikation via massmedier kallas oftast för massmedierad kommunikation. 

Massmedierad kommunikationsprocess kännetecknas av att det finns många 
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mottagare till det meddelande som skickas ut från sändaren (Hadenius et al, 

2008:17). Ett annat utmärkande drag för masskommunikation är att budskapen riktar sig 

till en stor och blandad grupp av människor som på ett eller annat sätt använder sig av 

medierna (Falkheimer (2001). 

 

Dagspress, radio, tv och Internet har stor betydelse i människors dagliga liv, 

massmedia formar samhället genom att varje dag vara till stor del ansvarig för 

vad den enskilde individen vet och inte vet (Overholser, 2001:62). Massmedier 

tenderar att lyfta fram negativa händelser vilka också många gånger förstoras upp 

då de återges i de olika medierna. Det medför att det skapas en misstro hos 

konsumenterna då de ständigt påminns om de negativa händelserna vilket kan 

göra att konsumenter saknar förtroende redan från början för ett varumärke då de 

går in med en negativ inställning (Lantieri & Chiagouris, 2009:80). Samtidigt ingår 

massmedier i olika sociala kommunikationsprocesser. De olika kanalerna 

fungerar som informationskanaler mellan olika grupper i samhället, samt mellan 

grupper och enskilda. Hadeinus et al (2008) diskuterar att Internet är en mycket 

viktig distributionskanal för traditionella medieformer så som tidningar och tv men 

att Internet inte är något massmedium (Hadenius et al, 2008:112). Internet har 

skapat möjlighet att genom individuella bloggar sprida sina budskap och skapa 

opinion, där det finns mängder med information att ta del av (Hadenius et al, 

2008:126–127). Hadenius et al (2008) diskuterar även att de traditionella 

massmedierna är organisationer och aktörer medan Internet är ett 

distributionssystem, alltså en plattform för både medieföretag och enskilda 

individer. Internet reflekterar därför samhället, samtidigt som det genom sin 

tillvaro förändrar samspelet mellan samhällets olika aktörer: medier, företag, 

organisationer och medborgare (Hadenius et al, 2008:112). 

Svenskar ägnar i snitt cirka fem timmar om dagen åt press, radio, tv samt Internet 

(Hadenius et al, 2008:15). Mediernas stora spridning visar att massmedia har en 

stark ställning i det svenska samhället och den bekräftar även att vi måste ha 

medierna för att samla information om omvärlden.     

   

Hadenius et al (2008:19) diskuterar att Internet är ett medium som har förändrat 

och skapat nya förutsättningar för masspridd information. Hadenius et al (ibid) 

menar även att nätverket av informationen kan ge en omedelbar feedback till 
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sändaren (ibid). Internet gör även att enskilda personer kan skapa sina egna 

nätverk och kan då själva massprida informationen. Ett exempel som Hadenius et 

al (2008:19) tar upp är personliga bloggar. Bloggar möjliggör en interaktiv 

användning som kan stärka enskilda människors ställning i 

kommunikationssystemet (ibid).  

 

2.4.1 Kommunikation och Internet 

 
Användningen av Internet som kommunikationssystem har blivit stort under 2000- 

talet. Internet är ett kommunikationsmedium som för första gången kunde 

överföra olika budskap till många människor samtidigt runt om i världen (Castells, 

2001:2). Castells (2001:5) menar att på grund av Internet har sättet som vi 

människor kommunicerar på förändrats radikalt, vilket betyder att människans liv 

blir mycket påverkade av den nya kommunikationstekniken (Castells, 2001:5). 

 

Internet är avsiktigt utformad som en teknik för fri kommunikation. Det är ett eget 

kommunikationsmedium med sin egen logik och med ett eget språk. Internet är 

inte heller begränsat till ett särskilt område av kulturella uttrycksformer (ibid). 

Kommunikationen är oftast i den sociala praktiken, och inte isolerad i någon slags 

fantasivärld, så som rollspel och falska identiteter. Internet ska användas till att 

kommunicera via e-post, förmedla ens åsikter och söka information. Typer av 

information som förekommer på Internet är saker som rör sig om fria uttryck av 

alla dess former (Castells, 2001:36 ff). Via Internet kan möten ske med hjälp av 

chatt och spel på olika mötesplatser (Nationalencyklopedin, 10-05-13). Internet 

har även blivit ett forum för människors åsikter. Ett exempel på det är bloggar, där 

människor sprider sina åsikter och sitt budskap om vad de vill, utan att de blir 

granskade. Bloggar ger möjlighet till diskussion och en personlig och allmän 

dialog mellan internetanvändarna (Nationalencyklopedin, 10-05-13). Även 

medieföretagen, tidningar, radio och TV, använder sig idag även av Internet. 

Vilket har lett till att internetanvändarna själva kan bestämma vilken information 

de vill ta del av och när de vill ta del av den. 
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2.5  Konsumtion 
 

Enligt www.lexikon.se betyder konsumtion förbrukning av varor och tjänster. 

Enligt Celia Lury (1996:1 ff) är konsumtionskulturen en form av materialisk kultur 

till vilken människor kan relatera till varandra socialt (ibid). Lury (1996:1ff) nämner 

även att människor oftast definierar sig själva och andra efter de ägodelar som de 

köper och äger. Produkter kan kategorisera människor in i olika samhällsgrupper. 

Lury (1996:13) menar att ägodelar har blivit en slags symbol för människans 

personliga intresse och egenskaper. Holt (1998:72) säger även han att 

konsumtionskulturen kan ses som en form av kulturell myndighet som har ett 

begränsat antal identiteter och dessa identiteter når människan genom att köpa 

varor eller tjänster. Holt (ibid) menar även att det är företagen som väljer vilka 

identiteter och nöjen som kan uppnås genom att köpa deras varumärke 

(1998:72). Vi köper helt enkelt produkter för att de skall tillfredsställa våra behov 

(Bauman, 1998:39). Bauman (2008:56) menar att konsumtionssamhället lever 

vidare så länge det lyckas göra sina medlemmars icke- tillfredsställelse till ett 

evigt tillstånd. Det betyder att konsumtionssamhället blomstrar så länge 

människan har ett behov för något (Bauman, 1998:39). Människor köper alltså 

produkter eller tjänster som hjälper dem att nå en identitet som är accepterad av 

kulturen. Enligt Holt (1998:82) hävdar kapitalismen att vi själva är fria att välja vad 

vi vill konsumera, medan marknadsförare och företag hävdar sin makt i att 

påverka upphovet till våra konsumtionsliv, genom sin marknadsföring av 

produkter. 

Holt (1999:82) hävdar även att konsumtionen har sedan 1960- talet fungerat som 

en plats där människor kan söka sina identiteter utan att vara beroende av 

tidigare traditioner eller sociala omständigheter. Ett kännetecken för 

konsumtionskulturen är tillgängligheten och det växande utbudet av 

konsumtionsvaror som bara blir större och större (Lury, 1996:32).  

Lury (1996:32) menar även att shopping är idag för många människor ett intresse, 

och många shoppar mer än gärna på sin fritid. Något som även har kommit att 

växa och blivit allt mer vanligt på senare år är att människor har börjat shoppa 

från hemmet. De får kataloger hemskickade till brevlådan och många använder 

http://www.lexikon.se/
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sig av Internet för att göra sin shopping (Lury, 1996:28). Detta betyder att 

konsumenterna inte behöver gå utanför dörren för att köpa något längre.     

Holt (1998:71) skriver i sin artikel att den moderna konsumtionskulturen 

kännetecknas ofta av utseende, skönhet, ungdom och hälsa vilket har fått mycket 

stor betydelse i människors liv. Marknadsförare framställs också som kulturella 

upphovsmän som organiserar och styr hur vi människor tänker och känner för de 

olika varumärkena som finns (Holt, 2002:71). Vi konfronteras hela tiden med 

idealiserade bilder av hur vi ska vara och hur vi ska se ut. Intresse för kroppen 

och för dess utseende förknippas med det ökade intresset för 

konsumtionskulturen. Vackra kroppar är det som lyfts fram i kulturen, och allra 

främst genom massmedia och reklam (Arkenlund, 2007). 
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3. Metod 
 

I detta kapitel presenteras valet av metod som ligger till grund för 

undersökningen.  Undersökningens tillvägagångssätt, urval samt datainsamling. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring reliabilitet och validitet. 

 

 

3.1 Val av metod  
 

Det finns flera olika metoder att välja mellan när en undersökning skall 

genomföras. Undersökningen syfte var att undersöka vad för bloggvanor de åtta 

studenterna från Karlstads universitet hade, om de använder sig av bloggar för att 

få inspiration samt vad skiljer sig mellan de kvinnliga och manliga 

respondenterna. Metod som valts till den här undersökningen är därför 

forskningsintervju för att få fram en djupare (Larsson, 2001:50). 

Forskningsintervjuerna hade som mål att producera kunskap därför var frågorna 

noggranna formulerade till respondenterna (Kvale & Brinkmann 2009: 18ff). 

Intervjuerna har en central del i undersökningen och genom att samla in och 

analysera data som är knutna till människors uppfattningar, värderingar och 

handlade ger det en korrekt bild av respondenterna (Østbye et al 2004: 99). 

  

3.2   Forskningsintervju 
 

Strukturerade forskningsintervjuer har utförts på åtta studenter, fyra kvinnor samt 

fyra män på Karlstads universitet. Respondenterna som valts är personer som har 

intresse för studiens ämne och för att uppnå en djupare förståelse och få 

information som skulle vara svår att få tillgång till om endast enkätundersökning 

hade använts (Østbye, et al, 2004:102). Frågor som använts under intervjuerna 

har varit utformade på förhand (se bilaga tre). Öppenhet är något som är vikigt 

enligt Kvale och Brinkman (2009). Och eftersom strukturerade intervjuer valdes 

som metod har respondenterna fått chans att prata öppet när de olika frågorna 
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har ställts. Intervjuerna har blivit mer personliga och uppfattningen av 

respondenternas åsikter var lättolkade. 

Kvale och Brinkman (2009:118 ff) presenterar sju stadierna som har ingått i den 

här intervjuundersökningen, dessa är: Tematisering, planering, intervju, utskrift, 

analys, verifiering och rapportering.   

1. Tematisering som står för att innan intervjun börjar ska undersökningens 

syfte och frågeställning formulerats. Undersökningens varför och vad bör 

klargöras innan frågan om och hur ställt. 

  

2. Planering och planering syftar till att innan intervjun har påbörjats ska en 

planering av uppläggningen ske. Planeringen görs utifrån vilken kunskap som 

intervjuaren är ute efter med hänsyn till de moraliska konsekvenskerna av 

undersökningen.  

 

3. Intervjusituation syftar till att intervjuerna ska utföras utifrån en intervjuguide.  

 

4. Utskrift vilket betyder att intervjumaterialet ska förberedas med en analys, 

vilket innebär överföring från talspråk till skriftspråk 

 

5. Analys syftar till att undersökningens syfte och ämne avgör vilken 

analysmetod som är bäst för intervjuerna. 

 

6. Verifiering betyder att intervjuaren måste fastställa intervjuernas validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet.  

 

7. Rapportering, Resultatet av undersökningen och de metoder som använts i 

en form som motsvara vetenskapliga kriterier och som beaktar de etiska 

aspekterna av undersökningen som leder till en läsbar produkt. 
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3.3 Tillvägagångssätt  
 

Som kvalitativ undersökning har som nämnts tidigare strukturerade 

forskningsintervjuer genomförts. Då syftet med undersökningen var att ta reda på 

om Karlstads universitets studenter blir inspirerade till konsumtion av bloggar, vad 

de har för bloggvanor samt vad som skiljer sig mellan männen och kvinnorna. 

Vänder sig undersökningen till både män och kvinnor mellan 19 och 25 år på 

Karlstads universitet. I Sverige är det cirka 50 procent som läser bloggar mellan 

19 och 25 år (Se bilaga ett), (World Internet Institute, 2009:32). 

 

Till forskningsintervjuerna valdes åtta respondenter, fyra kvinnor samt fyra män i 

åldrarna 19, 20, 21, 22, 23, 24 och 25 år. Respondenterna blev tillfrågade om de 

var intresserade av bloggar och konsumtion. Utifrån deras ålder samt intresset 

om bloggar och att konsumera valdes respondenterna. Enligt Kvale och Brinkman 

(2009) är det vikigt att respondenterna som väljs till undersökningen har ett stort 

intresse för själva ämnet för att få ut så bra data som möjligt. 

 

Innan intervjuerna utfördes på respondenterna har en intervjuguide utarbetats 

utifrån Kvale och Brinkmans (2009:118) sju steg. När intervjuguiden utformades 

har Kvales och Brinkmans (ibid) sju steg varit i baktanken och därför har 

intervjuguiden blivit mer noggrann utförd på det sätt att alla sju stegen har gåtts 

igenom noggrant för att få ut så bra intervjuer som möjligt.     

Efter att intervjuguiden var formulerad genomfördes en provintervju med en 

bekant. En provintervju är bra att genomföra innan själva intervjun utförs för att 

hitta dess brister och vilka frågor som var svårtolkade (Kvale & Brinkman 2009). 

När respondenterna blev tillfrågade om de ville medverka fick de veta att 

anonymitet ges så att säga, inga uppgifters om respondenterna kommer att visas 

som kan identifiera vem de är.   

 

De första två intervjuerna genomfördes den tredje maj 2010 på Karlstads 

universitet under två olika tider. Den tredje intervjun genomfördes den sjätte maj 

2010, även den på Karlstads universitet. Den fjärde respondenten blev 

telefonintervjuad den 13e maj 2010. Den femte även den en telefonintervju 17e 
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maj 2010. Sjätte samt sjunde och åttonde intervjun utfördes den 17e maj 2010 på 

Karlstads universitet.  

Att två av intervjuerna inte har varit på plats och blev telefonintervjuer istället 

berodde helt enkelt på att vi befann oss på olika ställen under den tidpunkten.  

 

Intervjuerna utfördes med en respondent i taget för att få en lugn miljö. 

Respondenten fick tala utan att bli påverkad av någon annan. Intervjuerna pågick 

i cirka 45 till 60 minuter. Även de två telefonintervjuerna utfördes under cirka en 

timme.  Intervjuerna påverkas både positivt och negativt om man utför den via 

telefon. Eftersom att respondenten inte befann sig på plats påverkades intervjun 

enligt Jackobsen (1993:159 ff) negativt på det sätt att det inte blir något personligt 

möte mellan fyra ögon samt kroppsspråk som används när respondent och 

intervjuare är på plats går förlorat (ibid). 

     

Alla åtta intervjuerna har spelats in och transkriberades efter varje intervjutillfälle. 

Detta för att kunna återkoppla de fysiska upplevelserna till det inspelade 

materialet och på så vis kunna återskapa ett mer exakt intervjuresultat. Sedan 

gjordes en tolkning av samtliga intervjuer vilka visas under resultat- och 

analysdelen.  

 

3.3.1  Transkribering  

 
Alla de åtta genomförda intervjuerna har data samlats in. För att fånga in 

talsituationerna användes en diktafon (Ekström & Larsson, 2000:230). Efter varje 

intervju har transkribering utförts vilket Ekström och Larsson (2000:64) 

förespråkar för att det är vikigt att transkriberingen sker så fort som möjligt efter 

intervjuerna eftersom intervjuaren fortfarande har alla intryck kvar i minnet. I 

transkriberingen har inte pauser, vissa ord, skratt samt upprepningar blivit 

transkriberat då det inte inte anses ha någon betydelse för analysen (ibid).   

Även om pauser, vissa ord och andra saker som anses som oviktigt får 

transkriberingen ändå en återberättelse om vad som sades på intervjuerna.  
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3.4 Etik 
 

För att hålla forskningen på så hög nivå som möjligt finns det fyra etiska riktlinjer 

som forskare bör överväga när en intervjuundersökning utförs. Dessa fyra är, 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser samt forskarens roll (Kvale & 

Brinkman, 2009:87 ff). 

 

1. Informerat samtycke betyder att intervjuaren informerar de personer som 

skall vara med i undersökningen vad syftet med undersökningen är. Hur 

undersökningen är upplagd och vilka risker och fördelar som kan tillkomma 

för de som deltar. Informerat samtycke innebär även att personerna som 

deltar har rätt att dra sig ut när vill, vilket betyder att undersökningen är frivillig 

för dem.  

2. Konfidentialitet betyder att all privat data som identifierar deltagarna i 

undersökningen skall inte avslöjas till någon. Om forskaren kommer att 

publicera information som kan vara igenkännande för andra om personen 

som har intervjuats måste personen som det handlar om godkänna att 

informationen lämnas ut.      

 

3. Konsekvenser betyder att forskaren måste överväga de möjliga 

konsekvenserna som kan tänkas uppstå. Intervjuaren måste vara beredd på 

att en öppenhet och intimitet under intervjun kan få deltagarna att avslöja 

saker som de kanske senare ångar att de delade med sig av.  

 

4. Forskarens roll betyder att forskarens roll som person har stor betydelse för 

den vetenskapliga kunskapens kvalitet och hållbarhet i de etiska besluten 

som kommer att fattas under undersökningen. Till de etiska kraven som ställs 

ska forskaren uppnå en hög vetenskaplig kvalitet, vilket betyder att den 

kunskap som publiceras skall vara korrekt och representativa för 

forskningsområdet som möjligt. 

         

De fyra etiska riktlinjera har haft en stor betydelse och varit oerhört viktiga för 

undersökningen. Som nämnts tidigare är det väldigt vikigt att som forskare att 
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tänka på de etiska kraven för att hålla forskningen på så hög nivå som möjligt. 

Det är väldigt vikigt att respondenterna blir informerade i förväg om vad 

undersökningen skall handla om och vad de som respondenter har för rättigheter. 

Om respondenterna inte blivit informerade om sina rättigheter kunde det ha blivit 

stora konsekvenser för undersökningen. Alla de fyra etiska kraven har varit i 

baktanken både före och efter intervjuerna. 

 

3.5 Validitet och Reliabilitet 

 
När en kvalitativ studie utförs, precis som i all forskning, är det viktigt att visa datans 

exakthet och träffsäkerhet. Validitet samt reliabilitet är två begrepp som forskare 

måste ställa som krav inom en undersökning. 

 

Validiteten visar hur pass relevant data och analyser är i förhållande till 

problemformuleringen (Östbye et al, 2004:40). Validitet definieras ofta som, att 

det som avser att mätas även mäts.(Brinkman & Kvale, 2009:264). För att 

undersökningen skulle få så hög validitet som möjligt lades mycket tid ned på att 

klargöra och formulera studiens syfte.  När syftet blivit formulerat på ett klart och 

tydligt sätt konstruerades intervjuguiden. Intervjuguiden skulle ha klart och tydligt 

ursprung från studiens teorier. Detta för att intervjuguiden skulle få ut så mycket 

som möjligt av respondenterna. För att få en god validitet i undersökningen har 

intervjuer genomförts med både slumpmässigt och strategiskt utvalda personer 

kopplade till syftet. I intervjuerna ska det framgå i vilken grad respondenterna 

följer bloggar, blir inspirerade till konsumtion och skillnad mellan män och kvinnor. 

Intervjueffekten var något som legat i baktanken då jag som intervjuare kan 

riskera att styra intervjun och påverka respondenternas resonemang därför har 

jag som intervjuare vara så objektiv som möjligt för att inte påverka 

respondenternas. Intervjufrågorna har i förväg blivit testade på en extern part för 

att reda ut oklarheter.  

 
Reliabilitet betyder tillförlitlighet och gäller kvaliteten i insamling, bearbetning och 

analys av data (Östbye et al, 2004:40). 

Mätinstrumentet skall ha hög och liknande precision även om en annan forskare 

gör liknande undersökning. Alla intervjuare skall frågas på samma sätt, 
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situationen skall vara likadan för alla etcetera (Trost, 2008:64). Ett problem med 

reliabiliteten i den här undersökningen är att det inte finns någon säkerhet att 

respondenterna ger exakt samma svar till andra forskare som den här 

undersökningen fått (Kvale & Brinkman, 2009:263). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

4. Reslutat och Analys 
 

Det här kapitlet börjar med en förklaring om vilka respondenterna som har blivit 

intervjuade är. Följt av resultatet av de åtta intervjuerna och slutligen görs en 

analys av empiri och resultat.   

 
 

Innan presentationen av respondenterna, sammanställning samt resultatet 

presenteras forskningsfrågor som skall besvaras. 

 

 Vad har de åtta studenterna mellan 19 och 25 år för bloggvanor?  Finns det 

skillnader mellan männen och kvinnorna? 

 

 Blir Karlstads universitets studenter mellan 19 och 25 år inspirerade av 

bloggarna till konsumtion? Finns det skillnader mellan männen och 

kvinnorna? 

 
 

4.1 Respondenter  
 

De åtta respondenter som har blivit intervjuade om deras blogg- och 

konsumtionsvanor studerar på Karlstads universitet. De studenterna som valdes 

ut till undersökningen är både slumpmässigt och strategiskt valda. Som nämnts 

tidigare är det vikigt att respondenterna har ett intresse för det ämne som de skall 

bli intervjuade om (Kvale och Brinkman, 2009). Respondenterna som har blivit 

intervjuade är bland annat bekanta till vänner och sedan är vissa respondenter 

slumpmässigt utvalda de blev tillfrågade på skolan om de hade ett intresse för 

bloggar och konsumtion.   

 

Gemensamt för respondenterna som har blivit intervjuade är att de har ett 

intresse för bloggar. Respondenterna har även ett intresse av att använda 

bloggar som inspiration till att konsumera, men i olika grader. Alla åtta 

respondenter har blivit utlovad anonymitet och därför kommer deras namn att 

vara påhittade men med rätta åldern. 
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Person ett= Petra 22 år  Person fem= Linda 19 år 

Person två= Christian 24 år  Person sex= Dan 20 år  

Person tre= Johanna 25 år  Person sju= Axel 23 år  

Person fyra= Karl 21 år  Person åtta= Sofia 21 år 

 

4.2. Sammanställning av intervjuerna 
 

Nedan finns en sammanställning av forskningsintervjuerna på de åtta 

respondenterna från Karlstads universitet. Intervjufrågorna presenteras först följt 

av respondenternas svar (Se även bilaga tre för intervjuguide). 

 

1. Vad för slags bloggar läser du och hur ofta? 

 

Petra, Johanna samt Linda följer liknande bloggar. Respondenterna läser 

modebloggar som även betraktas som vardagsbloggar, vardagsbloggar samt 

deras vänners bloggar.  

 

”De bloggar jag följer måste skriva grammatiskt korrekt, annars läser jag 

dem inte. Grammatiken anser jag är väldigt viktig eftersom bloggarna 

känns mer seriösa och texten får ett bättre flyt, bloggarna blir mer 

trovärdiga” (Petra 22 år). 

 

Respondenten berättar även om vänners bloggar som är grammatiskt fel är 

väldigt jobbigt att läsa. Petra, Johanna samt Linda läser bloggar flera gånger per 

dag,  

”Har jag en riktig tråkig dag kan jag läsa och söka upp nya bloggar under 

samma kategorier som jag redan läser fler än tio gånger per dag” (Linda 

19 år). 

 

Karl läser endast mode och livsstilsbloggar och respondenten följer dem cirka 

varannan dag.  

”Jag skulle kunna tänka mig att följa någon slags matblogg men än så 

länge är de för få i den kategorin. Jag anser även att jag inte har tid och 
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lust att läsa bloggar varje dag eftersom de oftast skriver liknande saker” 

(Karl 21år). 

 

Dan följer vardagsbloggar, politikbloggar samt matbloggar. Dessa bloggar följs 

varje dag, cirka två gånger per dag.  

 

”Jag läser bloggarna under lunch och sedan innan jag går och lägger 

mig på kvällen. Jag behöver inte läsa mer eftersom de bloggar jag läser 

uppdaterar som mest på kvällen” (Dan 20 år). 

 

Christian samt Axel följer liknande bloggar. Respondenterna följer fotbollsbloggar, 

sportbloggar samt bloggar på www.cafe.se om mode och prylar. Det kan även 

hända att respondenterna läser politik, kändis samt skvallerbloggar. Båda 

respondenterna läser bloggar varje dag. Person sju kan även läsa Blondinbella, 

Carolina Gynnings bloggar.  

 

”De bloggar som jag följer varje dag är fotbollsbloggaren Robert Laul 

sedan följer jag även fotbollskanalens bloggar varje dag. De andra 

bloggarna läser jag bara för läsandets skull” (Christian 24 år).  

 

”Tack vare min flickvän har det hänt att jag kikar in på kvinnliga bloggar, 

de ger mig inget speciellt men när flickännen sitter och läser dem flera 

gånger per dag kan jag inte låta bli” (Axel 23 år). 

  

Sofia läser bloggar med kategorin modebloggar som kan klassas som 

vardagsbloggar så som Kenza och Katrin. Till skillnad från de andra följer 

respondenten även filmbloggar och inredningsbloggar.  

 

”Jag läser bloggar varje dag, dock läser jag inte alla bloggar som jag 

följer varje dag eftersom de är väldigt många. Jag har en favorit 

bloggerska och det är Katrin Zytomierska” (Sofia 21 år) 

 

 

 

http://www.cafe.se/
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2. Varför läser du bloggar och vad betyder bloggen för dig? 

 

Petra, Johanna samt Linda: Respondenterna förklarar att det är härligt och roligt 

att hålla koll på både kända och okända människor. Respondenterna läser även 

bloggar för att få inspiration till olika stilar inom mode och inredning.  

 

”Jag följer någon helt för mig, en okänd människa, och jag fastnar. Det är 

som att läsa en bok som aldrig tar slut” (Petra 22 år).  

 

Petra Johanna samt Linda läser även bloggar för att få underhållning, uppdatering 

från sina vänner samt av nyfikenhet. De tycker även att det är avslappnande att 

sitta och läsa bloggar.    

 

Bloggar är som att följa en serie som går varje dag. Bloggen betyder 

mycket för mig, mer än jag själv kanske tänker på eftersom jag lägger 

ner timmar i veckan på bloggläsning. De är som en personlig vän även 

om det inte är min vän på riktigt ” (Johanna 25 år) 

. 

 ”Bloggen betyder väldigt mycket för mig. Den ger mig mycket bra råd till 

både produkter och tjänster. Genom deras bilder får jag inspiration om 

vad för slags outfit jag kan ha på mig. Bloggare har blivit en del av livet 

på ett omedvetet sätt, det har blivit ett beroende” (Linda 19 år). 

 

Christian och Karl: Respondenterna läser bloggar från bland annat www.cafe.se 

för att bland annat få inspiration och shoppingtips. Respondenten berättar även 

att favoritbloggar är Robert Lauls blogg. Christian tycker den är väldigt bra 

eftersom han i flesta fall svara på kommentarer som läsarna lämnar vilket gör det 

mer intressant och roande.  

 

”De flesta av bloggarna jag läser skrivs av journalister, det blir mer deras 

egna åsikter som kommer fram i deras bloggar vilket är kul” (Christian 24 

år). 

 

http://www.cafe.se/
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Vad bloggen betyder för respondenterna är inte fastställt eftersom person två inte 

bloggar själv och person fyra anser att bloggen inte har någon större betydelse än 

att han tycker att bloggar är en enklare form av livsstilsmagasin. Respondenterna 

berättade även att de bloggar som följs eftersom de är intressanta och oftast 

ämnen som intresserar dem.  

 

Dan 20 år: Respondenten berättade att följandet av bloggar började med att 

flickvännen läste.  

 

”Tack vare min flickvän hittade jag bloggar som jag tyckte var intressanta 

och värda att läsa. Jag tycker fortfarande att vissa bloggare inte borde 

finnas då de skriver massa trams, men som sagt det är upp till var och 

en att läsa dem” (Dan 20 år). 

 

Respondenten säger att politik bloggar betyder mycket då personen är kluven på 

vilket parti rösten skall gå till. Matbloggarna som respondenten läser har stor 

betydelse då de skriver om recept och ibland om nya varumärken. Idag läser 

respondenten bloggar för att det är trevligt och underhållande på en bra nivå. 

Bloggarna som respondenten läser är seriösa med sitt ämne.  

 

Axel samt Sofia: Respondenterna läser bloggar för att det finns ett intresse i de 

åsikter som bloggarnas författare har. Respondenterna tycker att bloggarna har 

betydelse då bloggarna har fått så stor påverkan på människor.  

”Jag anser mig själv inte påverkad till 100 procent, däremot anser jag 

mig att jag är påverkad på det sätt att jag gärna vill läsa vad 

sportbloggarna säger och vad de tycker om dagens match (Axel 23 år). 

 Respondenterna tycker även att bloggarna har betydelse då inte magasinen 

kommer ut varje dag. 

”Bloggar betyder inspiration för mig, vilket betyder att jag hämtar information 

från dem. Bloggarna är även där och fyller något slag av kontrollbehov, att 

ständigt veta vad som händer omkring dem kan både vara roande och icke 

roande” (Sofia 21 år).  
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3. Blir du inspirerad av bloggarna att köpa produkter? 

Samtliga respondenter anser sig blir inspirerade av bloggarna att köpa produkter 

men i olika grader. 

Petra, Johanna, Linda samt Sofia är de respondenter som blir inspirerade mest av 

bloggarna till att köpa produkter.  

”Jag letar hela tiden på de olika bloggar jag följer efter produkter som jag 

kan tänka mig köpa” (Linda 19 år). 

Respondenterna berättade även att de har köpt produkter som bloggare har 

skrivit om. 

Christian, Karl samt Axel anser sig bli inspirerade av bloggarna att köpa produkter 

till viss gräns.  

”Det har hänt att jag någon gång läst om en tröja i en modeblogg och 

köpt den” (Christian 24 år).  

Dan anser sig själv väldigt sällan att blivit inspirerad till att köpa någon produkt 

som bloggar har bloggat om.  

”Jag kanske blir påverkad omedvetet när jag köper produkter, jag vet inte. 

Men jag ska erkänna att ett fåtal produkter har jag köpt” (Dan 20 år).  

4.  På vilket sätt blir du inspirerade av bloggarna till val av 

produkter? Samt vad för produkter har du köpt som bloggarna 

bloggat om? 

 

Samtliga respondenter har köpt produkter och tjänster som bloggarna har bloggat 

om. Kläder är den populäraste kategorin följt av smycken, smink, skor, väskor, 

fotbollsprodukter, böcker, mobiltelefoner, Marabous choklad samt Polly.  

”Absolut, jag är lättsåld och köper ofta saker eller letar efter produkter 

just på grund av att jag såg dem i en blogg. Ibland kan jag även leta efter 

en viss produkt på bloggar för att få råd om produkten är bra eller inte” 

(Johanna 25 år). 
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”Väskan såg exakt likadan ut som en bloggerska hade bloggat om. Min 

väska var tyvärr en liknande produkt av själva bloggväskan då de 

kostade alldeles för mycket, men jag var väldigt nöjd med köpet” (Petra 

22 år). 

 

Johanna nämnde även att om bloggarna visar produkter eller om bloggarna har 

skrivit att produkten eller tjänsten är bra är hon inte sen med att köpa den. Linda 

blir inspirerad på samma sätt som person tre blir.   

 

”Jag har köpt en zebra tröja som en bloggare bloggat om och blev 

genast såld på den. Jag gick till affären samma dag som jag såg den i 

bloggen och köpte den. Jag skulle även kunna tänka mig att köpa ett par 

skor som Michaela Fornini har designat eftersom de känns exklusiva” 

(Linda 19 år). 

 

Samtliga respondenter blir inspirerade av bloggar om de har snygga bilder och att 

bilderna är i en annorlunda miljö. Det behöver inte vara eget kort utan ett kollage 

som bloggarna har gjort på ett snyggt sätt. Respondenterna sa även att det gäller 

att bloggarna är välskrivna samt att de blir inspirerade om kläder sitter på 

bloggarna och även hur de matchar smink, smycken och väskor till kläderna. 

 

”Jag tror att bloggarna inspirerar oss på ett omedvetet sätt. Vi kan ha sett 

något på en blogg utan att vi reflekterar över det men går ändå och köper 

liknande produkt” (Karl 21 år). 

 

5. Vart hittar du de produkter som du köpt som finns i bloggarna 

så att säga, vänder du dig till Internet eller går du i affärerna 

på stan och letar? 

 

Johanna och Linda köper ofta sina produkter på Internet. De tycker att det är 

smidigare och lättare att hitta de produkter som de är ute efter. Däremot säger 

respondenterna att om de vet att produkten inte finns på Internet går de till den 

affären som produkten finns i och köper den. 
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Petra, Christian samt Axel hittar sina produkter på stan, i Karlstad eller i någon 

annan stad. Det kan även förekomma att respondenterna shoppar på Internet 

men det är väldigt sällan, produkten måste i så fall vara slut i butikerna. 

”Det beror på vad för produkter jag vill ha som de har bloggat om. Är det 

produkter som inte finns i affärerna kollar jag såklart upp det på Internet 

men annars letar jag i den affären som produkten skall finnas i” (Petra 22 

år). 

Karl, Dan samt Sofia handlar sina produkter både på Internet och i butikerna. 

Respondenterna förklarar att bloggaren oftast har namngett vart produkten är 

köpt och går därför direkt till angivet köpställe. 

”Bloggaren berättar nästan vid alla tillfällen vart de har köpt den tröjan 

eller byxorna. Gör bloggarna inte det kan de räkna med att få en del 

kommentarer från läsarna som vill veta i vilken butik som varan finns” 

(Dan 20 år).  

    Respondenten säger även att om produkten finns i Karlstad brukar produkten 

oftast ta slut och då vänder de sig till Internet. Respondenterna nämner även att 

vissa varor går det inte att köpa på Internet så som matvaror de köps på Maxi eller 

Kvantum.  

”Jag älskar att gå i stan och kolla på alla kläder och prylar, jag känner 

mig som Carrie i Sex and the city när jag strosar runt med mina 

shoppingpåsar men Internet är ett smidigt sätt att shoppa på förutom att 

det tar längre tid att få produkterna” (Sofia 21 år). 

 

6. På vilket sätt anser du dig bli inspirerad av att köpa produkter 

eller tjänster som bloggarna har bloggat om? 

 

Petra, Christian, Dan samt Axel blir inspirerade att köpa produkter eller tjänster 

som bloggarna bloggat om till en viss grad  

”Jag har ju ett eget val, och jag köper inte produkterna endast för att 

bloggerskorna har dem, utan jag köper produkterna även för att jag 

anser att de är snygga” (Petra 22 år).  
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Respondenterna säger att de inte köper produkter från bloggarna om de är allt för 

dyra. De nämnde även att de tycker att bloggarna gör allt för att få sina läsare att 

köpa de produkter som de har bloggat om. De bloggar som är väldigt populära 

har många läsare som vill se ut som bloggarna. Respondenterna säger ändå att 

de tar gärna råd från bloggarna. Respondenterna nämnde även om de ser en 

snygg produkt men den är för dyr brukar de se om det finns liknande produkter 

fast till billigare pris.  

”Just nu tycker jag att det är för mycket hysteri kring de produkter som 

bloggarna bloggat om. Därför tycker jag att det har dragits ned på 

inspirationen från bloggarna eftersom jag vill ha min egen stil. Däremot 

måste jag erkänna att jag en gång har ringt till en butik för att köpa en 

present som Kenza hade bloggat om” (Dan 20 år). 

 

Johanna, Linda samt Sofia blir inspirerade av bloggarna väldigt mycket. 

Respondenterna köper ofta produkter som bloggarna bloggat om. 

 ”Ser jag något snyggt på bloggarna eller en cool grej så klart jag köper 

det. Jag köper mycket från bloggarna eftersom jag har olika stilar och 

därför spelar det ingen roll om det är fancy eller lite rock bara jag gillar 

det så köps det” (Johanna 25 år). 

Respondenterna säger även om de blir inspirerade i stor utsträckning har de 

gränser. De tycker att det är jobbigt när alla har de produkter som bloggarna har 

bloggat om eftersom de blir bara en i mängden. Respondenterna tycker det är bra 

att det finns bloggar som provar på produkter och tjänster samt att de skriver om 

dem. Respondenterna menar att de slipper lägga ut sina egna pengar på en dålig 

vara.  

7. Varför tror du många bloggar inspirerar andra? Och på vilket 

sätt tror du bloggarna påverakar konsumenter jämfört med de 

andra medierna? 

 

Samtliga respondenter tror att bloggarna inspirerar sina läsare eftersom de är 

populära. Respondenterna tror även att bloggarna tycker att det är kul att hjälpa 
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andra inom produktsökningen, då de annars inte hade bloggar om produkter och 

tjänster. Respondenterna tycker även att bloggarna är mer personliga och därför 

inspirerar de sina läsare. De tror även att det handlar om att många av läsarna vill 

leva den livsstilen som bloggarna gör. Bloggarnas liv känns glamoröst men 

respondenterna säger att de inte vet om den livsstilen är sann eller om det bara är 

ett spel.  

 

”Jag tror det har med det sätt som de skriver på. Är de bra på att skriva 

gillar vi det och blir inspirerade. Tar de fina bilder blir vi även inspirerade 

av deras bilder. Om bloggar påverkar mer än andra medier är jag osäker 

på. Jag tror det beror på person till person” (Axel 23 år). 

 

Petra tycker att bloggarna inspirerar läsarna på ett annat sätt jämfört med 

tidningar och tv reklam. Respondenten tycker att de som bloggar är mer 

trovärdiga, de är verkliga och de finns hos oss alla tider om dygnet om vi vill.  

Även respondent tre tycker att bloggarna är mer äkta eftersom de lever så tätt 

inpå oss.  

Samtliga respondenter tror också att bloggarna påverkar oss mer jämfört med 

andra medier. Bloggarna uppdaterar oftast flera gånger per dag vilket gör att de 

påverkar oss mer.    

 

”Bloggar har blivit något slag av förebilder för många, speciellt den yngre 

generationen alltså de som är 15, 16 år. Jag tror att deras livsstil är 

något som många blir avundsjuk på vilket gör att många försöker leva 

likadant, även om de har pengar eller inte” (Karl 21 år).  

Respondenterna säger även att bloggar påverkar konsumenter mer än andra 

medier eftersom de är lättillgängliga. Respondenterna menar att bloggarna finns 

på Internet dygnet runt om de inte tar bort sin blogg.     

”De har blivit en slags klädhängare för oss och de marknadsför 

produkterna på ett bra sätt. De ser även till att vissa saker som är dåliga 

får negativ kritik. Jag tror även att de har med deras bloggutseende att 

göra och med deras eget utseende att göra” (Linda 19 år).  
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Linda menar även på att bloggarna har något speciellt, de kan föra fram sina 

åsikter på ett intressant sätt. Vi lyssnar på vad de har att säga. Samtliga 

respondenterna säger även att de tror att bloggarna inspirerar många eftersom de 

är duktiga skribenter.  

8. Varför tror du vissa bloggare har blivit så populära som de är 

idag? 

 

Den här frågan fick många intressanta svar och därför presenteras varje 

respondents svar för sig själv. 

 

Petra: Tror att bloggare har trogna läsare som hängt med ända från början. De 

har gjort häpnadsväckande saker eller för att bloggarna uppdaterar ofta och 

skriver om det läsare vill läsa om. 

Christian: Tror att vissa bloggar har blivit populära för att de blir mer personliga. 

Läsarna kommer mycket närmare skrivaren, vilket gör att det blir starkare band 

mellan dem. Respondenten sa även att det är många bloggare som är populära 

och att många av de populära bloggarma skriver inte om något vettigt. Nyheter 

om bloggarna sprids till kvällstidningar vilket respondenten tycker är lite menlöst 

då det inte har gjort något speciellt. 

Johanna: Tror att det var något som efterfrågades i samhället. Människor letar 

efter mer privat underhållning och mer trovärdig marknadsföring från riktiga 

människor som vi kan identifiera oss med.  

Karl: Respondenten tror att människor, speciellt den yngre generationen har 

alldeles för mycket fritid.  

Linda: Läsarna har följt bloggarna från början och det har blivit en rutin att läsa om 

dem. Respondenten säger även att läsarna gillar personen fån börjar brukar de 

oftast växa i läsarnas ögon ännu mer. Respondenten tror även att bloggarna har 

kvar sina läsare eftersom samhället fortsätter att ha en diskussion om dem.  

Dan: Respondenten tror att det beror på att bloggarna har sina läsare från början. 

Han tror även att de har med att de finns överallt så som i skvaller tidningar, 

modetidningar, reklamfilmer, klädsidor.  
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Axel: Tror det handlar om att de har en schysst bloggsida. Den design som de har 

och hur de skriver gör dem populära. 

Sofia: Tror allt handlar om lyx. Människor fortsätter att läsa bloggar för att fly från 

sin egen vardag vilket leder till att de har kvar sina läsare.  

”Vi slutar aldrig att läsa bloggarna, skulle vi inte vilja fly från vår vardag 

skulle de inte finnas kvar” (Sofia 21 år) . 

 Respondenten tror också att många av de seriösa bloggare har kvar sina läsare 

eftersom de tipsar om hur vi människor kan lyckas i karriären. 

9. Litar du mer på bloggare än på företagens beskrivning 

produkter? Om du gör det i så fall varför litar du mer på 

bloggare? 

Petra, Johanna, Linda, Dan samt Sofia litar mer till bloggarna än på företagen. 

Därför läser de oftast privatpersoners bloggar. De skriver vad de vill och 

respondenterna menar att de får en mer privat bild av bloggarna. 

Respondenterna sa även att bloggarna är personer som vi har ett ansikte på och 

som vi känner igen oss i. Respondenterna tror att bloggarna är mer trovärdiga än 

vad företagen är eftersom företagen har ingen personlig beskrivning av 

produkterna eller de tjänster som erbjuds. 

”Jag litar nog mer på bloggare när det kommer till kläd kvalitet, och 

passform och liknande. Kanske för att jag inbillar mig att dessa personer 

är som jag. Bloggarna jag läser är tjejer i min egen ålder och de ser 

saker på samma sätt som jag ” (Petra 22 år)  

”Jag vet att bloggarna har testat produkterna och tycker till om dem på 

ett sätt som inte företaget gör. Bloggarna ger oss en verklighetsbild som 

vi kan lita på” (Linda 19 år). 

Christian, Karl samt Axel förlitar sig till bloggar lika mycket som till företagen. 

Respondenterna sa att det beror på vad för slags produkt eller tjänst det är. 

Respondenterna förlitar sig mer till företagens beskrivning när det gäller 

teknikprylar men att de litar på bloggarna när det kommer till kläder.  
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”Vissa bloggare får betalt av företagen för att skriva om produkter utan 

att det framkommer i bloggarna men jag tycker att det lyser igenom 

ganska mycket. Jag tror på bloggarna när jag läser en blogg som jag 

upplever ha bra smak” (Christian 24 år). 

 

4.3 Analys av intervjuerna 
 

De åtta respondenter som har intervjuats till den här undersökningen har många 

likheter när det kommer till bloggars påverkan till konsumtion. För det första har 

de ett intresse för att läsa bloggar, och för det andra använder de sig av bloggar 

som källa för konsumtion. Nedan kopplas resultat av respondenternas svar 

samman med de olika teorierna som valts (Se bilaga två för respondenter). 

 

4.3.1 Vad har respondenterna för bloggvanor? 

 

Samtliga respondenter har bloggar som de följer och kommenterar dagligen eller 

flera gånger i veckan. Utifrån Hadenius et al (2008:19) teori om Internet är ett 

medium som har förändrat och skapat nya förutsättningar för masspridd 

information. Det intressanta med detta nätverk är att det möjliggör spridning av 

information till många människor – samtligt som enskilda människor kan ge en 

omedelbar feedback till sändaren (ibid). Internet klassas inte som något 

massmedium, men har stor del i vår utveckling att göra. Internet har kommit att bli 

en stor kommunikationskanal när det gäller grupper och den enskilde individen 

(Hadenius et al, 2008:16).  De flesta av respondenterna följer en blogg som har 

många läsare och som Hadenius et al (ibid) säger möjliggör Internets spridning av 

information till många människor, samtidigt som enskilda människor kan ge 

omedelbar feedback till sändaren. Respondenterna förklarar att de skriver 

kommentaren på bloggarens inlägg om det är ett ämne som intresserar dem. 

Hadenius et al (ibid) diskuterar att eftersom Internet inte klassas som ett 

massmedium möjliggör ändå bloggar en interaktiv användning som kan stärka 

enskilda personers ställning i kommunikationssystemet.  

 



 
 

43 
 

De flesta av respondenterna läser bloggar flera gånger om dagen medan några 

av respondenterna läser bloggar flera gånger i veckan. De vanorna kan 

diskuteras med Castells (2001:2) teori att användningen av Internet som 

kommunikationssystem är något som har blivit stort under 2000-talet. De flesta av 

respondenterna vänder sig hellre till bloggar som informationskälla framför de 

traditionella medierna vilket Castells (2001:5) för ett resonemang om att Internet 

har förändrat sättet som vi kommunicerar på. Det betyder att respondenterna 

påverkas mycket av den nya kommunikationstekniken.    

 

I snitt ägnar svenskar cirka fem timmar om dagen åt press, radio, tv samt Internet 

(Hadenius, 2008:15). Respondenterna läser bloggares inlägg om diverse 

produkter och tjänster flera gånger i veckan. Castells (2001:36 ff) för en 

diskussion om att Internet skall användas för att förmedla olika åsikter och den 

information som läggs ut på bloggar skall röra sig om fria uttryck. En av 

respondenterna berättade att denna inte läser vissa bloggar på grund av de 

grammatiska felen. Castells (ibid) diskuterar huruvida Internetanvändarna kan 

själva bestämma vilken information de vill ta del av, samt när de vill ta del av den 

på Internet.  

 

Hadenius (2008:16 ff) diskuterar att det finns olika sätt att formellt beskriva hur 

kommunikation äger rum. Den mest använda modellen är den som i en 

kommunikationssituation skiljer ut en sändare och en mottagare (Hadenius et al, 

2008:16 ff). Tre av respondenterna säger att bloggarna formar vissa inlägg på ett 

sätt som lätt kan misstolkas.  

 

Några av respondenterna diskuterade att de brukar läsa vad andra har 

kommenterat på bloggarna. Ibland kommenterar respondenterna själva om de 

läst något intressant. Några av respondenterna tycker det är uppskattat när 

bloggaren svarar på kommentarerna, eftersom bloggarna då visar att de är 

intresserade av vad läsarna tycker. Det skapar en slags relation mellan bloggare 

och läsare. Hadenius et al (2008:19) diskuterar att nätverket av informationen kan 

ge en omedelbar feedback till sändare. En av respondenterna säger, angående 

varför bloggar är så populära  
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"Jag tror att det har att göra med att det blir mer personligt. Som läsare 

kommer man mycket närmare skrivaren, vilket gör att det blir starkare 

band mellan dem." (Christian 24 år). 

 

4.3.2 Blir respondenterna inspirerade av bloggare till 

konsumtion? 

 

Samtliga respondenter har hittat information om produkter via bloggar som de 

sedan har funderat på om de ska köpa eller inte. Ellgård och Sturesson (ibid) 

menar att köparen gör en informationssökning kring produkten innan ett köp 

utförs. Respondenterna uppger att de vill veta hur produkten fungerar innan de 

köper den. De vill veta hur kvaliteten är, hur mycket varan eller tjänsten kostar 

och så vidare. Ellgård och Sturessons diskussion om köparens eftersökning kan 

kopplas till Blakemans förklaring om konsumtionsbeteende (2009:58) som består 

av fyra begrepp, vilka är: behov, undersökning, köpet samt reflektion  

 

”Bloggaren berättar nästan vid alla tillfällen vart de har köpt tröjan eller 

byxorna. Framgår inte det kan bloggaren räkna med att få en del 

kommentarer från läsarna som vill veta i vilken butik som varan finns” 

(Dan 20 år). 

 

Respondenterna uppger vid flera tillfällen under intervjuerna att de gärna läser en 

bloggs beskrivning av en vara eller tjänst, då de upplever att bloggarna är mer 

trovärdiga än vad företagen är. Några av respondenterna påpekade att bloggarna 

gör beskrivningen av produkterna mer trovärdiga eftersom de är människor som 

de kan relatera till. Konsumenter lyssnar och använder word of mouth för att få 

information för att stödja och styrka inköpsprocessen. Trovärdigheten är den 

centrala punkten i word of mouth begreppet då konsumenterna oftast lyssnar till 

opinionsledare (Fill, 2005:47). 

 

Blakemans (2009:58) begrepp, behov och informationssökning kan identifieras 

med vad en av respondenterna uttalade sig om  
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”Absolut, jag är lättsåld och köper ofta saker eller letar efter produkter 

just på grund av att jag såg dem i en blogg. Ibland kan jag även leta efter 

en viss produkt på bloggar för att få råd om produkten är bra eller inte” 

(Johanna 25 år). 

 

De flesta av respondenterna använda sig av bloggar för att få uppfattningar om 

produkter och tjänster. Blakeman (ibid) för en diskussion om att människor väljer 

att söka information om produkter och varor från en expert inom det speciella 

området. Samtliga respondenter uppgav att de litar på bloggarna när det kommer 

till produkter så som kläder, skönhetsprodukter. Dock sa två av respondenterna 

att de inte förlitar sig till bloggar när det gäller tekniska prylar. De två 

respondenterna anser att företagen har mer kunskap om teknik än vad bloggarna 

har,  

 

”Det beror helt enkelt på vem som bloggar. Handlar det om tekniska 

prylar litar jag inte så mycket på modebloggarna. Då förlitar jag mig 

hellre på företagens beskrivning av produkten eller om det finns någon 

teknikblogg som har bloggat om just den teknikprodukt som jag är 

intresserad av” (Karl 21).  

 

Respondenterna anser att de själva och andra som läser bloggar, och köper 

liknande produkter som bloggarna, vill ha någon slags relation till de personer 

som står bakom bloggen. Lury (1996:1ff) diskuterar att konsumtionskulturen är en 

form av materialisk kultur. Lury (ibid) menar alltså att människor relaterar till 

varandra socialt genom att köpa liknande produkter eftersom andra människor 

kan kategorisera dem i olika samhällsgrupper. Respondenterna påstår även att 

det oftast är samma stil på produkter i de stora bloggarna. Holt säger (1998:72) 

att konsumtionskulturen kan ses som en form av kulturell myndighet som har ett 

begränsat antal identiteter. Respondenterna uppgav samma sak som Holt 

diskuterar,  

 

”Många köper, även jag, samma produkter som bloggare för att uppnå 

en identitet genom att köpa liknande produkter som dem. Äger jag 
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liknande produkter som bloggarna anses det som status inom vissa 

umgängen” (Johanna 25 år).  

 

Respondenterna anser att flera av de som bloggar är personer som har stort 

inflytande på sina läsare i stora och små utsträckningar. Opinionsledare kan 

kopplas till bloggarna eftersom de delar med sig av information om allt ifrån 

produkter till sina egna åsikter. Katz och Lazersfeld (1966) diskuterar bland annat 

opinionsledare i hela sin bok, och de säger att opinionsledare ger information och 

åsikter som påverkar andra människor till att göra olika val som kanske inte var 

tänkt från början. Katz och Lazersfeld (1966:32 ff) diskuterar även att inom varje 

kategori finns det en speciell ledare, en så kallad opinionsledare.  

 

Respondentens citat ovan kan relateras till Antonides och Raajs (1998:40) samt 

till Katz och Lazersfelds (1966) teori om att opinionsledare är en person som 

konsumenter vänder sig till för att få råd och kunskap. Antonides och Raaj hävdar 

även att konsumenter vänder sig till opinionsledarna då de är osäkra på ett köp 

och vill att någon annan berättar vad de tyckte om produkten (1998:40).  

 

”Bloggare berättar för oss när en produkt är dålig, vilket är bra eftersom 

jag då slipper att slösa pengar själv på produkten” (Linda19 år).  

 

Respondentens citat kan anknytas till Solmons et al (2006:375) diskussion då 

författarna menar att opinionsledare är personer som bland annat provar på 

produkter oftast före alla andra. Som ses i citatet tycker respondenten det är bra 

att någon trovärdig person, bloggaren, har provat på produkten då hon själv 

slipper slösa pengar på produkten ifall bloggaren sprider negativ information om 

produkten. Balter (2004) samt East et al (2008) diskuterar att en talesperson så 

som opinionsbildare kan både tala gott och ont om varumärket och på så vis 

missgynnar eller gynnar det företaget.   

 

 För många av respondenterna blir köpen enklare då de har någon att lyssna på 

innan. Det påståendet stärks med hjälp av Solmon et al (2006:375) diskussion om 

att opinionsbildare har benägenhet att minska de risker inför konsumentens val av 
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produkter eller tjänster. Opinionsledare gör det enklare för många människor vid 

svåra val.    

 

Carlsson (2009) diskuterar att word of mouth handlar om att med muntlig 

kommunikation göra ett budskap så intressant som möjligt för att få människor att 

vilja sprida och prata gott om informationen. Denna undersökning syftar till hur 

bloggarens word of mouth fungerar i deras bloggar. Respondenterna uppgav att 

de blir inspirerade när bloggarna har snygga bilder i bloggen. Respondenterna 

tycker att budskapet med deras produkter som bloggarna visar upp blir mer 

tilltalade om de tagit kort i en vacker miljö.    

 

Fill (2005:47) diskuterar att konsumenter lyssnar och använder word of mouth för 

att få information för att stödja och styrka inköpsprocessen. Med Fills diskussion 

om word of mouth finns det likheter med vad respondenterna uppgav om 

bloggaren som har snygg stil, pratar gott om produkter samt har det lilla extra för 

att pricka rätt. Då går respondenten oftast direkt och köper det som bloggaren har 

bloggat om.  

 

”Absolut, jag är lättsåld och köper ofta saker eller letar efter produkter 

just på grund av att jag såg dem i en blogg” (Johanna 25).  

 

”De som bloggar är trovärdiga, de är verkliga, de finns hos oss alla tider 

om dygnet om vi vill” (Linda 19).  

 

Fill (2005:47) diskuterar att trovärdigheten är en central punkt i word of mouth då 

konsumenter oftast lyssnar till opinionsledare. Bloggare inspirerar läsarna på ett 

annat sätt jämfört med tidningar och tv reklam. En person som många kan 

identifiera sig med är viktigt vid word of mouth då de flesta av respondenterna inte 

vill köpa någon produkt som ingen trovärdig människa har pratat om. 
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5. Slutsatser och egen diskussion 
 

I det här kapitlet besvaras undersökningens frågeställning följt av förslag på vad 

framtida forskning kan handla om.  

 

Syftet med undersökningen var att undersöka bloggvanor bland studenter mellan 

19 och 25 år på Karlstads universitet och vad skiljer det sig på männen och 

kvinnorna samt anser studenterna sig bli inspirerade av bloggar till konsumtion  

 5.1 Vad har Karlstads studenter mellan 19 och 25 år för 

bloggvanor, skiljer de sig mellan män och kvinnor? 

De åtta studenterna på Karlstads universitet mellan 19 och 25 år som blev 

intervjuade har en hel del bloggvanor. Samtliga respondenter läser bloggar flera 

gånger i veckan och flera gånger per dag.  

Respondenter följer något slag av vardagsbloggar och modebloggar, 

sportbloggar, politikbloggar, inredningsbloggar, matbloggar samt vänners bloggar. 

Respondenterna läser bloggar bland annat för att hålla koll på vad personerna 

bakom bloggarna gör om dagarna, vad de har för kläder på sig samt vad för 

produkter bloggarna har köpt under dagen. De läser även bloggar för att hitta 

inspiration.   

Skillnad mellan de manliga och kvinnliga respondenterna var att de kvinnliga har 

mer bloggvanor än vad männen hade. Kvinnorna berätta att de läser bloggar flera 

gånger per dag. Männen svarade att de läste någon gång per dag eller några 

gånger i veckan. En annan intressant skillnad var att männen läser mer 

politikbloggar och sportbloggar än vad de kvinnliga gör.   

 

 5.2 Använder studenterna bloggar för inspiration till 

konsumtion, skiljer det sig mellan män och kvinnor?  
 

Samtliga respondenter vänder sig till bloggar för att få inspiration till konsumtion, 

men i olika grader. Respondenterna vänder sig till bloggar framför företagen för 
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eftersom de anser att bloggarna är riktiga människor som är på samma nivå som 

dem själva. Respondenterna uppgav även att de tycker att bloggarna är ärligare 

än vad företagen är om produkter.    

 

Skillnader mellan de manliga och kvinnliga respondenterna är att kvinnorna 

vänder sig i större utsträckning av bloggar för inspiration än vad männen gör. 

Männen blir inspirerade av bloggarna till en viss del medan de kvinnliga 

respondenterna läser bloggar för att få inspiration. En annan intressant skillnad 

var att de manliga respondenterna vänder sig hellre till företag om det har med 

teknikprylar att göra. De kvinnliga respondenterna vänder sig till bloggar då de 

har provat på produkterna.  

 

5.3 Framtida forskning 
 

Undersökningen syfte var att ta reda på om Karlstads universitets studenter blir 

inspirerade till konsumtion av bloggare, om studenterna använder bloggar för att 

få inspiration till konsumtion, om studenterna blir inspirerade till konsumtion samt 

vad för skillnader det är mellan det manliga könet och det kvinnliga. För framtida 

forskning kring ämnen bloggar och konsumtion, skulle det vara intressant att göra 

en undersökning från bloggarens perspektiv. Vart bloggarna får sin inspiration, 

hur de skapar stilar, vad de tycker om att vara produktikoner för många av sina 

läsare. Det skulle även vara intressant att undersöka om de får pengar från 

företag för att blogga om deras produkter samt hur de lägger upp sina produkter 

beskrivningar. Om någon skulle forska om samma ämne som jag har undersökt, 

skulle det vara intressant att utforma en enkätundersökning. 

Enkätundersökningen skulle då skickas till alla studenter på Karlstads universitet 

för att få större utbud av respondenter samt kartlägga deras vanor om bloggar 

och konsumtion.   
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Bilaga 1 

Statistik 

 

Statistik från World Institut på hur människans bloggvanor ser ut. 
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Bilaga 2 
 

Respondenter 

Respondenter till intervjuerna. 

Respondent ett = Kvinna 22 år 

Respondent två = Man 24 år 

Respondent tre = Kvinna 25 år 

Respondent fyra = Man 21 år 

Respondent fem = Kvinna 19 år 

Respondent sex = Man 20 år 

Respondent sju = Man 23 år 

Respondent åtta = Kvinna 21 år 
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Bilaga 3    

 

Intervjuguide 

1. Vad för bloggar läser du? 

2. Hur ofta läser du bloggarna? 

3. Varför läser du bloggar? 

4. Vad har bloggarna för betydelse för dig? 

5. Blir du inspirerad av bloggarna att köpa produker? 

6. PÅ vilket sätt blir du inspirerad av bloggaren till val av produkter? 

7. Vad för produkter har du köpt som bloggarna har bloggat om? 

8. Vart hittar du de produkter som du köpt som finns i bloggarna så att säga, vänder 

du dig till Internet eller går du i affärerna på stan och letar? 

9. På vilket sätt anser du dig bli påverkad av att köpa produkter eller tjänster som 

bloggare har bloggat om? 

10. Varför tror du många bloggare inspirerar andra? 

11. På vilket sätt tror du bloggar påverkar läsarna jämfört med de andra medierna? 

12. Varför tror du vissa bloggar har blivit så populära som de är idag? 

13. Varför tror du vissa bloggare har blivit så populära som de är idag? 

14. Litar du mer på bloggar än på företagets beskrivning av produkter 

15. Om du litar mer på bloggar, varför? 

 

 


