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Abstract  

By exposing their products in blogs, companies have the opportunity to reach out to 

hundreds of thousands of consumers daily. Instead of using conventional Internet 

advertising such as banners and ads, some companies chose to make use of 

product placement in blogs. By choosing to expose their products in blogs, 

companies use a medium that blog readers are familiar with and can relate to, and 

can thereby solicit customers for their products and brands. 

We will examine whether product placements in fashion blogs are an effective way 

for businesses to market themselves and their products. We measure this efficiency, 

by keeping a record of the sales of ten product placed garment and accessories that 

we have selected from four of the largest blogs in Sweden. The stores we examine 

sales of product placed goods in are volume brand stores such as Zara and H&M 

etcetera. To complement this efficiency measurement, we conduct a survey in which 

828 women aged 16 - 30 answer questions concerning the purchase of products 

after seeing them in blogs.  

In this study, we also compare the difference in how female college students 

apposed to the rest of the examined group respond to the placement of clothing and 

accessories in blogs. This we find interesting because a collages student’s objective 

should be critical. 

After interpretation and analysis of data, we conclude that product placement in blogs 

effects both female college students and the others from the target group, however, 

the results show that college students are effected in less extent than the others and 

that there is a strong correlation between frequent blog reading and increased impact 

of product placement. Through the record of volume brand stores’ sales of the 

product placed products, we find that product placement has a strong positive effect 

on the sales of the product placed garments and accessories. The conclusion of the 

study is that product placement in the fashion blogs are an effective market 

communication tool. 

Key words: product placement , internet marketing , fashion blogs, volume brands 

 



	  

Sammanfattning  

Genom att företag exponerar sina produkter i bloggar har de möjlighet att nå ut till 

flera hundra tusen konsumenter dagligen. Istället för att använda sig av konventionell 

internetreklam såsom banners och annonser, väljer en del företag att använda sig 

utav produktplacering i bloggar. Genom att välja att exponera sina produkter i 

bloggar, använder sig företagen av ett medium som bloggläsaren är bekant med och 

kan relatera till, och kan därigenom värva kunder till sina produkter och varumärken. 

Vi kommer att undersöka om produktplacering i modebloggar är ett effektivt sätt för 

företag att marknadsföra sig och sina produkter. Denna effektivitet mäter vi genom 

att föra ett protokoll över försäljningsstatistiken på tio stycken produktplacerade 

klädesplagg och accessoar från volymmärkesbutiker som vi valt ut från fyra av 

Sveriges största bloggar. Butikerna vi undersöker försäljningen av de 

produktplacerade varorna i är volymmärkesbutiker såsom Zara och H&M med flera. 

För att komplettera denna effektivitetsmätning genomför vi en enkätundersökning där 

828 kvinnor i åldrarna 16 - 30 år får svara på frågor rörande köp av produkter efter att 

de sett dem i bloggar. I studien jämför vi även om det finns någon skillnad i hur 

kvinnliga högskolestudenter gentemot övriga ur målgruppen svarar på 

produktplacering av klädesplagg och accessoarer i volymmärkesbutiker, detta är ett 

intressant perspektiv att undersöka då högskolestudenter som utgångspunkt ska 

vara mer kritiskt tänkande individer. 

Efter tolkning och analys av data kommer vi fram till att produktplacering i bloggar 

påverkar både kvinnliga högskolestudenter och övriga ur målgruppen, dock visar 

resultaten på att högskolestudenterna påverkas i mindre utsträckning och att det 

råder en stark korrelation mellan frekvent bloggläsning och påverkan av 

produktplacering. Genom protokollföringen av volymmärkesbutikernas försäljning av 

de produktplacerade produkterna finner vi att produktplacering har en stark positiv 

påverkan på försäljningen av dessa produkter. Slutsatsen av hela studien är att 

produktplacering i modebloggar är ett effektivt kommunikationsverktyg.  

 

Nyckelbegrepp: produktplacering, internetmarknadsföring, modebloggar, 

volymmärken
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1. INLEDNING 

I detta avsnitt introducerar vi läsaren i uppsatsens ämne. Vi inleder med en 

problembakgrund som leder fram till en problemdiskussion och sedan presenteras 

vårt syfte med uppsatsen.  Därefter följer frågeställningarna som genererats ur syftet 

och avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund 

Marknadsföring är en social och ledande process som individer och organisationer 

använder sig av för att tillfredsställa sina behov och önskningar genom att skapa och 

utbyta värden med varandra (Armstrong, 2001, s. 29). Fokus inom marknadsföring 

ligger på konsumenten och målet är att attrahera nya kunder genom att lova ett 

överlägset värde och behålla befintliga kunder genom att leverera tillfredsställelse 

(Kotler & Armstrong, 2010, s. 28).  I en konkurrensutsatt miljö spelar marknadsföring 

en stor roll i företagets finansiella framgång, varmed företag måste vara innovativa 

och föränderliga för att nå ut med sina budskap till konsumenten för att denna ska 

uppmärksamma företaget i uppsjön av andra företag. (Kotler et al., 2009, s. 4). 

Enligt Kotler & Armstrong (2010) har marknadsföringen många angreppsgrenar. De 

förklarar att målet i det som uppfattas som traditionell marknadsföring, såsom tv-

reklam och tidningsannonser, ligger i att nå ut till ett så brett spektrum av 

konsumenter som möjligt. I kontrast till detta är målet inom internetmarknadsföringen 

att nå konsumenten på ett mer direkt och personligt plan. Vidare förklarar Kotler & 

Armstrong (2010) att dagens marknadsförare vill vara en del av konsumenternas liv 

genom att färga och förstärka dennas upplevelser med deras varumärken. 

Konsumenten utsätts dagligen för massexponering av produkter och varumärken 

vilket påverkar denna både medvetet och omedvetet. Hjärnan är konstant upptagen 

med att samla in och bearbeta intryck, vilket leder till att vissa delar av all den 

exponering hon utsätts för dagligen, lagras som minnen. (Lindström, 2008, s. 2) Som 

konsekvens av denna påverkan får hon bland annat en positivare bild av de 

varumärken hon utsätts för vilket medför att varumärket får en högre placering i 

hennes mentala lista, vilket kommer att spela roll när hon senare står vid en varuhylla 

och ska välja mellan två varor. (Amnéus, 2010, s. 95) 



	   2	  

För att synas bland alla dessa produkter och varumärkena använder sig en del 

företag av reklamverktyget produktplacering i diverse medier. Definitionen av vad 

produktplacering är har ändrats och modifierats ett antal gånger sedan begreppet 

myntades på 1980-talet. Williams et al. (2011) definierar produktplacering som “det 

målmedvetna införlivandet av kommersiellt innehåll i icke-kommersiella miljöer”. 

Många studier visar att människans attityd till reklamen påverkar deras syn på 

varumärket, varmed det är viktigt för företagen att välja en marknadsföringskanal 

som lyfter fram deras varumärke på ett positivt sätt. Detta innebär en risk för företag 

när de produktplacerar sina produkter i exempelvis kända bloggar. Uppfattas 

bloggaren på ett negativt sätt kan det smitta av sig på varumärket vilket kan medföra 

att konsumenten tycker sämre om varumärket. (Dahlén, 2003, s. 92) 

Under senare år, har bloggandet blivit en av de mest populära kanalerna för att 

skriva ner och diskutera personliga känslor, synpunkter och ideér som rör händelser i 

det dagliga livet. I takt med att den personliga bloggen växt sig större och starkare 

har också produktplaceringen i dessa blivit allt vanligare. Företag betalar bloggare i 

form av produkter eller pengar för att få sitt företag, sitt varumärke eller sin produkt 

exponerad i bloggar (Janson, 2008). Genom bloggen får bloggläsaren följa 

bloggarens vardag på ett mer eller mindre personligt plan. Bloggarna är de nya 

kändisarna och de som driver stora bloggar kan ha hundratals unika läsare dagligen. 

(Djurberg, 2008; Dahlgen, 2005) 

Bloggen har kommit att bli en marknadsföringskanal för både direktreklam i form av 

klickbara banners och annonser och smygreklam i form av produktplacering. 

Bloggaren presenterar i sina blogginlägg allt ifrån sin dagliga klädsel, sin matmeny, 

sina senaste inköp till recensioner av produkter som ska ge läsaren den ”perfekta 

hyn”. (Stefanone & Jang, 2008) Under den recenserade produkten eller bilden på 

den dagliga klädseln finns ofta en länk som bloggläsaren kan klicka på för att sedan 

förflyttas till en internetsida där produkten snabbt och enkelt kan beställas. Ofta 

presenteras länken med en uppmaning att uppge bloggarens namn i webbkassan 

och därigenom tillägna sig en rabatt av något slag. (Djurberg, 2008) 
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1.2 Problemdiskussion 

Enligt Hedin (2006) är några av högskoleutbildningens högre mål att studenten ska 

få förståelse för den kritiska tankeprocessen. Denna ska enligt Hedin (2006) utveckla 

en kritisk förhållningspunkt och med detta kritiska tänkande menar Hedin (2006) att 

studenten ska kunna ställa frågor om, utvärdera, analysera kring, reflektera kring, dra 

slutsatser av och bedöma värdet i information denna ges. Hedin (2006) betonar att 

detta tankesätt är en viktig del av studentens utbildning vilket gör att studenten 

därmed ska kunna genomskåda företags marknadsföring på ett effektivare sätt än 

den gemene konsumenten.  

För att värva kunder till sina varumärken måste företag vara dynamiska och 

nyskapande i sin marknadsföring för att sticka ut bland andra företag (Kotler et al., 

2009, s. 4). Ett sätt för företag att stå ut ur mängden är att använda sig utav bloggar 

som kanal för deras marknadsföring, genom vilka företagen kan nå ut till hundra 

tusentals konsumenter dagligen (Janson, 2008). Ett av de 

marknadskommunikationsverktyg företag kan använda sig av när de marknadsför sig 

i bloggar är produktplacering (Williams et al. 2013). Wilson et al. (2011) menar dock 

att det i produktplacering, den bevisade positiva effekten till trots, ligger en större risk 

än i konventionell reklam eftersom effektiviteten av produktplacering är svår att mäta.  

I dagsläget pressas marknadsförare hela tiden till att förbättra resultaten kring 

prouktplacering (Williams et al. 2013) och problemet här ligger i att det inte går att 

mäta exakt hur pass effektivt produktplacering är i form av vilken utsträckning det ger 

avkastning. Enligt Wilson et al. måste mätinstrumenten kring produktplacering bli fler 

och de befintliga mätinstrumenten måste utvecklas och effektiviseras. 

Vårt forskningsbidrag till forskningsområdet är ett sätt att mäta effektiviteten av 

produktplacering i modebloggar, som tillhör de bloggar som har den högsta 

besöksstatistiken i Sverige (Djurberg, 2008). 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur produktplacering i bloggar påverkar 

konsumentens köpintentioner och hurvida produktplacering i bloggar är ett effektivt 

sätt för företag att marknadsföra sina produkter. 

 

1.4 Frågeställningar 

För att undersöka effektiviteten i produktplacering i bloggar på ett systematiskt vis 

bryts problemet upp i följande frågeställningar: 

På vilket sätt påverkas konsumenters köp av produktplacering i bloggar? 

Hur påverkar produktplacering i bloggar kvinnliga högskolestudenter i jämförelse 

med övriga kvinnor i samma åldersgrupp? 

Hur påverkar produktplacering i modebloggar volymmärkesföretagens 

butiksförsäljning av de produktplacerade varorna? 

 

1.5 Avgränsnigar 

Forskningen har valts att avgränsas till Sverige då vi anser att på detta sätt kunna 

tillägna oss information av mer valida och reliabla slag, på grund av att det är mer 

sannolikt att det bland annat inte uppstår några språkbegränsningar och 

missförstånd till följd av detta. Eftersom vi befinner oss i Sverige kommer vi på ett 

effektivare sätt kunna tillägna oss primärdata som är medparten av grunden för vår 

forskning. Vi har således valt att begränsa vårt val av bloggar och bloggläsare till 

svenska sådana. 

Från listan över Sveriges största bloggar har vi valt att studera blogginlägg från 

modebloggarna: Elin Kling, Kenza Zouiten, Petra Tunegård och Sofi Fahrman. För 
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att räknas till en av sveriges största bloggar krävs det att bloggen har fler än 100 000 

unika läsare dagligen. (Blogglovin.com 2013-12-05) Dessa modebloggar valdes på 

grund av att vi själva har mest kännedom om dessa bloggar, att vi efter egen 

erfarenhet upplevt att det finns mycket produktplaceringar i dessa och att vi vet att 

kvinnor i ålderspannet vi ämnar undersöka, i vår närhet läser en eller flera av dessa 

bloggar. Att vi valde just modebloggar kommer av att det är denna blogggenre som 

har högst besöksstatistik i Sverige (Djurberg, 2008). 

Konsumentgruppen vi ämnar undersöka är kvinnor i åldrarna 16-30 år. Denna 

avgränsning har vi gjort på grund av att inte riskera att undersökningen blir alltför 

bred och för att vi genom undersökning av bloggarnas kommentarsfält upplevt att det 

är i detta åldersspann bloggläsarna återfinns. Vi har även begränsat oss till 

respontenter som är kvinnor då vi bara valt modebloggare vars blogginlägg 

exponerar kläder och accessoarer för kvinnor. 

Vi ämnar begränsa alla undersökningar som hör till vår forskningsansats till 

Stockholmsregionen. Anledningen till att vi begränsar oss till Stockholmsregionen är 

främst på grund av begränsat utrymme och tid, för att vi har tillgång till alla 

volymmärkesbutiker vi kommer att undersöka och för att det är där vi själva befinner 

oss. 

När vi valt produktplacerade produkter från blogginläggen i modebloggarna har vi 

utgått ifrån klädesplagg och accessoarer från volymmärkesbutiker. Att vi valt att 

undersöka försäljningen av klädesplagg och accessoarer är på grund av att det är 

modebloggar vi undersöker och därav funnit att klädesplagg samt accessoarer är det 

mest relevanta och mest exponerade typen av produkter i denna typ av bloggar.  

Att vi valt just dessa klädesplagg och accessoarer är beroende på ifall butikerna där 

dessa klädesplagg säljs finns i Stockholmsområdet eller inte, vi har även valt att välja 

bort produkter som kommer från volymmärkesbutikernas specialkollektioner, 

exempelvis samarbeten med kända designers. Detta har vi gjort på grund av att vi vill 

utesluta så många andra faktorer till en eventuellt ändrad försäljning av dessa 

produkter som vi kan. Inga andra begränsningar har gjorts i valen av dessa 

klädesplagg och accessoarer. 
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Volymmärkesbutikerna som vi kommer att undersöka, kan vi inte på förhand 

specificera då valet av dessa grundas i vilka produkter bloggarna som vi undersöker 

väljer att exponera.  
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2. METOD 

I detta kapitel kommer vi att behandla den vetenskapliga metoden och 

undersökningsansatsen. Vidare tas presenteras urvalsramen, tillvägagångssätt, 

informationsinsamling, metodreflektion, källkritik till sekundärdata samt hanteringen 

av källor upp. 

 

2.1 Undersökningsansats 
	  
I undersökningsansatsen användes metodtriangulering, det vill säga att fler än en 

metod eller datakälla används vid en studie (Bryman & Bell, 2005, s. 310). Alla 

metoder har sina för- och nackdelar. Att förlita sig på en enda metod, kan medföra ett 

endimensionellt synsätt, och för att öka antalet synvinklar när ett problem belyses är 

det därför bra att använda flera metoder som vidgar omfånget och djupet i studien 

(Kennedy, 2009). Därför tillämpar vi både kvantitativa och kvalitiativa 

tillvägagångssätt för att få fram data som i största möjliga mån täcker alla de 

aspekter som kan hjälpa oss att få så relevant empiri som möjligt.    

 

Vår undersökningsansats är av det analytiska slaget där syftet är att få svar på våra 

frågeställningar och fastslå ett kausalt samband mellan produktplacering i bloggar 

och ändrad försäljning i volymmärkesbutiker. 

 

Våra undersökningar består av: 

1.  Protokoll över försäljning av de produktplacerade klädesplaggen och 

accessoarerna i volymmärkesbutiker; Vi undersöker försäljningen vid fyra tillfällen 

under två veckors tid efter en produktplacering i en av bloggarna. Sedan går vi 

tillbaka i försäljningsstatistiken och undersöker försäljningen av de 

produktplacerade varorna vid fyra tillfällen under två veckors tid innan 

produktplaceringen. 

2.  Enkätundersökning; där vi ämnar samla in data gällande konsumenters 

bloggläsningsvanor och hur deras konsumtionon ändras till följd av 

produktplacering i bloggar. 
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3.  Två intervjuer kommer genomföras, en med en anställd från H&M och en med en 

före detta bloggare som tillhörde kategorin “en av sveriges största bloggar” inom 

modegenren. Dessa intervjuer genomför vi för att bredda våra kunskaper om 

konsumentens beteende efter produktplacering men också för att vi i analysen 

ska kunna förklara användandet av modellerna på ett mer utvecklat sätt. 

 

2.2 Urvalsram 

När urvalsgrupp valts till enkätundersökningen har vi utgått från att alla bloggläsare 

hör till populationen. Utifrån detta har vi riktat in oss på kvinnliga bloggläsare som 

därför är vår målpopulation. Vår urvalsram består sedan av kvinnliga 

modebloggläsare i åldrarna 16 år - 30 år (Bryman & Bell, 2005, s. 111). Varför vi valt 

att undersöka dessa kvinnor kommer av att fenomenet vi undersöker är 

produktplacering i stora svenska modebloggar och de som läser dessa bloggar är 

kvinnor i dessa åldrar. Valet att undersöka kvinnor i åldrarna  16 år - 30 år gjordes på 

grund av att bloggarna vi valt att undersöka har stor publik i detta ålderspann detta 

har vi .Genom att studera bloggarnas kommentarsfält konstaterat då 

kommentarsfälten länka vidare till läsarnas egna bloggar, om de själva är bloggare 

vill säga. 

I vår enkätundersökning använder vi oss utav bekvämlighetsurval med ett antal 

begränsningar när det kommer till ålder och kön. Platserna vi valt att genomföra vår 

enkätundersökning på är Södertörns Högskola, Gallerian, Sergels torg, 

Centralstationen och Kista galleria. 

Att undersöka Gallerian, Sergels torg, Centralstationen och Kista galleria har vi valt 

att göra eftersom detta, utifrån vår egen erfarenhet, är platser där många kvinnor ur 

vår målgrupp rör sig på. Att vi valt att även genomföra enkätundersökningen på 

Södertörns högskola beror på att vi av eget intresse vill se om vi kan finna någon 

skillnad i svaren bland kvinnliga högskolestudenter och övriga kvinnor i målgruppen 

 

Valet av våra informanter har varit rena bekvämlighetsurval. Ett rent 
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bekvämlighetsurval innebär att informanter väljs subjektivt utan tanke på att de ska 

vara så lätta som möjliga att få tag på. (Bryman & Bell, 2005, s. 125) 

De båda informanterna är personer i vår närhet och i dessa två fall anser vi det vara 

vetenskapligt försvarbart att använda oss utav bekvämlighetsurval som annars inte 

är att föredra i vetenskapliga undersökningar, då resultaten som fås från dessa två 

intervjuer kan tillföra information utöver den vi hade fått ifall vi valt andra informanter 

då vi anser att de personliga banden till dessa två informanter ökar öppenheten och 

ärligheten i svaren de tillhandahåller oss med. 
 

 

2.3 Tillvägagångssätt 
	  
Nedan	  följer	  en	  beskrivning	  av	  det	  kvantitativa-‐	  respektive	  det	  kvalitativa	  angreppsättet.	  

 

2.3.1 Kvantitativ metod 

I den kvantitativa forskningen ligger tonvikten i insamling och analys av empiri. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 86) Tyngden inom den kvantitativa forskningen ligger i den 

sociala verkligheten där denna tolkas av deltagare ur en viss miljö. (Bryman & Bell, 

2005. s. 391) 

Kvantitativ forskning redovisas statistiskt med matematiska metoder och används vid 

båda socialvetenskapliga och naturvetenskapliga forskningsmetoder. Enkäter med 

stängda frågor är exempel på kvantitativ forskning. Resultatet redovisas med siffror 

och statistik som förklarar undersökningen (Bryman & Bell, 2005, s. 248). 

Vi använder oss utav kvantitativ forskning i vår enkätundersökning där respondenten 

svarar på frågor om bloggläsningsvanor och köpintentioner till följd av 

produktplacering som vi ämnar att föra statistik kring. Kvantitativ metod används 

också vid utförandet utav protokollföringen när vi undersöker volymmärkesbutikernas 

försäljningssiffror. 
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2.3.2 Kvalitativ metod 

Intervjuer och enkäter med öppna svar är exempel på kvalitativ forskning. Kvalitativ 

forskning används ofta vid samhällsvetenskaplig forskning och vid marknadsanalyser 

för att fördjupa förståelse om människors beteende, handlingar och beslutsfattande i 

samhället. Denna metod skiljer sig från den kvantitativa metoden då denna inte går 

att mäta eller använder sig utav matematiska metoder där resultatet kan redovisas 

med siffror. Tonvikten i den kvalitativa forskningsmetoden ligger vid insamling och 

analys av data. Forskaren iakttar och är själv med i den sociala verkligheten som 

senare skall analyseras samtidigt som forskaren tolkar och samlar in data. (Byman & 

Bell, 2005, s. 297) 

Det kvalitativa angreppssättet används i vår undersökningsansats då intervjuer med 

en H&M-anställd och en före detta bloggare, som tillhört en av Sveriges största, 

genomförs. 

 

2.4 Informationsinsamling 
	  
Nedan följer en beskrivning av de metoder som används för att samla in empiri. 

 

2.4.1 Protokoll över försäljning i volymmärkesbutiker 

Vi studerar inlägg från de fyra utvalda modebloggarna dagligen i en månads tid för 

att på detta sätt hitta produktplaceringar av varor som kommer från 

volymmärkesbutiker och därefter använda dessa som grund för vårt protokoll som vi 

kommer att föra över försäljningen av dessa varor. 

Tillvägagångssätt vid protokollföring: 

1. Vi uppmärksammar produktplacering i en blogg. 
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2. Vi besöker butikerna precis innan stängning dagen efter produktplaceringen och 

får information från butikspersonalen angående hur många enheter av den specifika 

varan alla butiker i butikskedjan sålt denna dag i hela Stockholmsregionen. Detta 

upprepar vi tre gånger till med fyra dagars intervall. Totalt undersöker vi försäljningen 

fyra specifika dagar efter produktplaceringen. 

3. Vid något av de fyra tillfällena beskrivna i punkt 2, ber vi även butikspersonalen att 

kolla tillbaka i försäljningsstatistikens historik för att se hur många enheter de sålt av 

den specifika varan vid fyra olika tidpunkter innan produktplaceringen, även dessa 

med fyra dagars intervall. 

Figur X. visar tillvägagångssättet vid protokollföringen av försäljningsstatistiken 

Varför vi väljer att gå tillväga på detta sätt är för att vi vill undersöka ifall vi kan 

urskilja ett mönster av avvikelse i försäljningen av de specifika produkterna och ifall 

detta mönster är liknande för alla de undersökta varorna. På detta sätt hoppas vi 

kunna dra slutsatser om ett kausalt samband mellan produktplacering av klädesplagg 

och accessoarer i modebloggar och förändrad försäljning av dessa varor i 

volymmärkesbutikerna. 

Dessa nedslag i försäljningsstatistiken kommer vi att dokumentera i ett 

egenkonstruerat protokoll som återfinns som bilaga 1 och produkterna vi kommer att 

undersöka återfinns i bilaga 6. 

 

2.4.2 Enkätundersökning 

VId insamling av data genom en enkäteundersökning, finns det fyra sätt att gå till 

väga; Face-to-Face intervjuer, telefonintervjuer, mailenkäter, och internetenkäter. 

(Jobber & Fahy. 2006, s. 96) 

Vi kommer att använda oss utav face-to-face metoden när vi genomför 

undersökningar på stan. Denna metod använder vi oss utav för att svarsfrekvensen 

anses bli högre än vid användandet utav de andra metoderna. En av anledningarna 
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till detta är bland annat att respondenten känner sig tvungen att svara då intervjuaren 

är närvarande. (Jobber & Fahy, 2006, s. 96) 

Enligt Bryman & Bell (2005) är utav bortfallsorsakerna vid en enkätundersökning att 

respondenten inte orkar svara på frågor om enkäten är för lång. Därför har vi valt att 

begränsa oss till tre frågor som vi anser vara tillräckliga för att besvara vår 

frågeställning om konsumenters bloggläsningsvanor och köpintentioner efter att ha 

sett en produkt i en blogg. Varför vi valt att hålla enkäten kort beror på att vi vill öka 

svarsfrekvensen. Att respondenten i fråga vet om att undersökningen inte kommer att 

ta speciellt mycket av dennas tid ökar chansen att denna kommer att delta i 

undersökningen (Bryman & Bell, 2005, s. 163). 

Vi kommer att genomföra vår enkätundersökning vid flera olika platser; 

Centralstationen, Gallerian, Kista galleria, Sergels torg och Södertörns högskola. 

Enkätundersökningen delas upp i två etapper och genomförs vid två tillfällen på 

respektive platser och detta tillvägagångssätt använder vi för att få ett så brett 

spektrum av respondenter som möjligt, samt för att kunna jämföra resultaten mellan 

de olika omgångarna. 

I vår enkät ställer vi tre frågor till respondenten. En av dessa frågor är en sluten 

flervalsfråga och de andra två frågorna är slutna frågor av det diktoma slaget. 

Diktoma frågor innebär att svarsalternativen utesluter varandra (Jobber & Fahy, 

2006, s. 98). 

Flervalsfrågan  lyder: 

-       Hur ofta läser du bloggar? 

Svarsalternativen lyder; Dagligen, några gånger i veckan, några gånger i månaden, 

mer sällan eller aldrig. 

De diktoma frågorna lyder: 

-       Har du någon gång köpt en produkt efter att du sett/läst om den i en blogg? 
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-       Om nej; Har du någon gång funderat på att köpa en produkt efter att du sett/läst om 

den i en blogg? 

Svarsalternativen lyder: Ja och Nej. 

 

2.4.3 Personliga Intervjuer 

Den personliga intervjun innebär att intervjuaren och informanten träffas och att 

intervjuaren personligen ställer sina frågor till informanten. Informanten kan på dessa 

frågor svara mer utförligt och öppet och frågorna kan vara mer komplicerade än vid 

andra typer av intervjuer. Om missförstånd skulle ske så kan vidare förklaring ges 

vilket ökar graden av att relevant information tillhandages. Frågorna kan utvecklas till 

så kallade uppföljningsfrågor beroende på hur svaren ser ut och detta görs för att få 

djupare och tydligare förståelse av informantens svar. En utav nackdelarna med den 

personliga intervjun är att informanten kan påverkas av intervjuarens närvaro genom 

den så kallade intervjuareffekten. För att minska risken för denna effekt väljer vi att 

hålla dessa informanter anonyma i uppsatsen, vi tror även att vi på detta sett kan 

tillägna oss djupare information. Förutom intervjuareffekten är en negativ aspekt av 

den personliga intervjun att det kan bli dyrare än andra intervjutyper då exempelvis 

resekostnader kan tillkomma i vissa fall. (Bryman och Bell, s. 163) 

Vi kommer att genomföra två intervjuer i denna undersökningsansats. Dessa två 

intervjuer kommer att hållas med en H&M-anställd och en före detta storbloggare i 

modegenren. 

Intervjun med en H&M-anställd anser vi vara relevant då vi kan få information om 

den anställda märkt skillnad på vad efterfrågan från kunderna baseras på och 

varifrån kunderna fått och får information om produkter. Med denna intervju kommer 

vi att kunna fråga informanten om hon märkt skillnad i försäljning och om hon märkt 

skillnad i efterfrågan på de specifika produkterna vi undersökt som kommer från 

H&M. Vi vill även ta reda på ifall konsumenten nämner bloggaren när de befinner sig 

i volymmärkesbutikerna 
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Med intervjun med den före detta storbloggerskan vill vi ta reda på hur det kan se ut 

när ett företag kontaktar bloggare med förslag om exponering av deras produkter. 

Informationen vi tillägnar oss från denna intervjun vill vi använda när filtrerar våra 

resultat genom modelllerna vi valt i referensramen. 

 

2.5 Metodreflektion 

I alla undersökningssamanhang bör hög reliabilitet och validitet eftersträvas. Dessa 

två kriterier är det som utgör kärnan i vad som accepteras som vetenskapliga bevis. 

Validitet innebär att det som mäts är relevant i sammanhanget och reliabilitet innebär 

att mätningarna har genomförts på ett tillförlitligt sätt. (Bryman & Bell 2005, s 48) 

 

2.5.1 Reliabilitet 

Enligt Kirk & Miller (1997) rör reliabilitet frågan om huruvida resultaten som 

genererats ur en undersökning bevisligen inte beror på slumpen eller tillfälligheter, 

undersökningen ska kunna göras om av andra forskare och vid replikationen därmed 

genereras liknande resultat. Det vill säga att belägg måste föreligga för att resultaten 

inte är en engångsföreteelse. Kirk & Miller (1997) menar på att om replikation av 

undersökningen inte kan genomföras så har forskningen inte uppfyllt alla kraven för 

testbarhet. Denna förutsättning är avgörande för att en hypotes ska kunna etablera 

sig som en accepterad vetenskaplig sanning. Reliabilitet är en absolut nödvändighet 

då den totala giltigheten av ett vetenskapligt experiment ska bestämmas. (Bryman & 

Bell, 2005, s. 306) 

Den externa reliabilitetens utgångspunkt är att den sociala verkligheten och tiden inte 

går att frysa och att resultat genererade ur en undersökning kan vara beroende av tid 

på dygnet, månaden eller året (Bryman & Bell, 2005, s. 306), Vi har försökt öka 

replikerbarheten i vår enkätundersökning genom att genomföra den vid två olika 

tillfällen på de olika platserna och tidpunkter på dygnet. Genom att genomföra 

enkätundersökningen vid fler än ett tillfälle (Bryman & Bell, 2005, s. 306), det vill 

säga att vi själva replikerar undersökningen, kommer att medföra påvisandet av en 
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hög reliabilitet ifall de båda omgångarna av enkätundersökningsgenomförandet visar 

på liknande resultat. 

Det är även av denna anledning vi har valt att undersöka försäljningen av tio olika 

produkters försäljning före och innan produktplacering. Genom att undersöka 

försäljningenstatistiken för fler än en produkt (Bryman & Bell, s. 306) anser vi även 

här att ett eventuellt liknade resultat för dessa tio produkter emellan kommer att öka 

reliabiliteten.   

Hade vi genomfört de personliga intervjuerna med andra 

volymmärkesbutiksanställda eller storbloggare är det möjligt att datan vi samlat in 

inte hade genrerat liknande resultat. Reliabilitet är enligt LeComte & Goetz (1982) 

svårare att uppnå vid kvalitativa än kvantitativa undersökningar, då den mänskliga 

faktorn spelar in. LeComte &  Goetz menar här att tolkning av upplevelser är 

människor emellan. Widerberg (2002) menar att begreppet reliabilitet härrör från den 

kvantitativa forskningen och att det ligger en svårighet i att försöka överföra 

begreppet till att innefatta den kvaltitativa forskningen. För att kunna göra begreppet 

applicerbart på kvalitativ forskning, menar Widerberg att för att uppnå en hög 

reliabilitet i en kvalitiativ intervju krävs det standardisering av exempelvis frågorna. 

Formerna inom den kvalitativa forskningen är friare och det är ofta det som är 

annorlunda och avvikande som skapar ett intresse hos forskaren (Trost, 1997, s. 

100). En standardisering av frågorna har inte skett vid de intervjuer vi genomfört, 

utan möjlighet till följdfrågor eller information utanför ramarna för frågorna har varit 

det vi eftersträvat. 

Enligt Bryman & Bell är syftet med den interna reliabiliteten till att forskare inom en 

grupp kommer överens om hur det de ser och hör det som ska tolkas men också i 

vilken omfattning resultatet är opåverkat av händelser som kan ske under studiens 

gång. (Bryman & Bell, 2005, s. 306) Meningen med att vi gör om båda de kvantitativa 

undersökningarna fler än en gång är att vi vid analysen och tolkningen av empirin 

med större sannolikhet kan dra slutsatser som vi båda forskare kan vara överens om. 

Genom granskningen av material som vi gjorde vid förarbetet till denna uppsats från 

bland annat liknande intervjuer med andra bloggare, kan vi med större säkerhet 
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tillskriva denna del av undersökningsansatsen en högre reliabilitet än vi hade kunnat 

ifall vi inte granskat liknande material tidigare.  Vi bedömmer därför att 

replikerbarheten, med interjuerna är relativt höga. 

 

2.5.2 Validitet 

För att förklara en vetenskaplig undersökning fullständigt valid, krävs att alla kraven 

för reliabilitet uppfylls (LeComte & Goetz, 1982). Enligt LeComte & Goetz (1982) rör 

validitet bedömningen om huruvida de slutsatser som genererats ur en undersökning 

är justifierbara och trovärdiga eller ej. När validiteten av en undersökning undersöks, 

granskas bland annat ifall rätt datainsamlingmetod använts för att kunna besvara 

frågeställningarna och syftet, det handlar om att bedöma ifall de mätningar och 

observationer som gjort är relevanta för det som undersöks. (Bryman & Bell, 2005, s. 

306). 

Intern validitet syftar till giltigheten av påståenden genererade ur en undersökning 

och man kan dra paralleller mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer 

som denna framstället. Med intern validitet menas ifall slutsatser som dragits i 

aktuella situationer är trovärdiga eller inte. (Bryman & Bell, 2005, s. 306). 

Vi anser att resultaten från enkätundersökningen tillsammans med intervjun med den 

H&M-anställda kommer att vara tillräckliga för att kunna besvara frågeställningen 

rörande konsumenters köpintentioner efter att de sett en produkt i en blogg, 

enkätundersökningen bedöms även tillräcklig för att vi ska kunna göra en jämförelse 

mellan hur kvinnliga högskolestudenter i kontrast till hur övriga kvinnor i målgruppen 

påverkas av produktplacering i bloggar. Trovärdigheten av resultaten från 

enkätundersökninen ökar även eftersom vi genomfört enkätundersökningen vid fler 

än ett tillfälle. 
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Protokollföringen av försäljningsstatistiken för de produktplacerade klädesplaggen 

och accessoarerna anser vi vara tillräcklig för att besvara frågeställningen kring 

förändrad försäljning av de produktplacerade varorna efter att de synts i en blogg. 

Trovärdigheten i denna del av undersökningsansatsen bedömer vi, utifrån samma 

kriterier som ovan, därmed hög. 

Det finns kritik riktat mot det kvalitativa synsättet när det gäller tendensen att 

presentera resultaten på ett förståeligt sätt. Detta kan komma att vara mycket 

frustrerande för läsaren då denne inte fullt förstår vilken betydelse de olika 

presenterade teman har för undersökningen. I kontrast till detta menar Silverman 

(2006) att fastställda resultat från en kvalitativ undersökning ofta kan visa hur pass 

generella de redovisade företeelserna är. Meningen med generaliserbarhet är att 

kunna undersöka om ett resultat skulle kunna generaliseras, sålunda bidrar detta till 

forskningsresultatets externa validitet (Bryman & Bell, s. 508). 

Extern validitet är processen att undersöka resultaten som genererats ur en 

undersökning och här ifrågasätta om det finns några andra möjliga orsakssamband 

som ligger till grund för resultaten (LeComte & Goetz, 1982). När den externa 

validiteten testas görs en bedömning om resultaten är generaliserbara och går att 

applicera på andra sociala miljöer och situationer (Bryman & Bell, 2005, s. 306). 

När det kommer till att dra slutsatser kring ett kausalt samband mellan 

produktplacering i modebloggar och ökad försäljning av de produktplacerade 

klädesplaggen och accessorerna har vi i största möjliga mån försökt att utesluta 

andra kausala samband som genererar ökad försäljning av produkterna. Detta har vi 

gjort genom att exempelvis utesluta specialkollektioner som reklamförs i andra 

medier och därmed ökar efterfrågan på dessa. 

Vi anser att de tre undersökningarna vi genomfört i mer eller mindre mån uppfyller 

kravet för generaliserbarhet. Enkätundersökningen kan, på grund av att den 

genomförts fler gånger och på grund av att svarsfrekvensen varit hög, enligt vår 

mening användas för att dra generella slutsatser om hur kvinnor i åldrarna 16-30 år 

boendes i storstäder påverkas av produktplacering i bloggar. Vi anser även att 

resultaten från denna uppsats kan vidgas till att appliceras på hur kvinnor i åldrarna 
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16-30 år boendes i storstäder påverkas av produktplacering i andra medier och i viss 

grad kan generella påståendes dras angående hur kvinnor i åldrarna 16-30 år 

påverkas av reklam i stort.  

Resultaten kring enkätundersökningen kan i viss mån även användas till att dra 

generella påståenden om hur kvinnor boende i andra städer än storstäder påverkas 

av produktplacering i modebloggar. Ytterligare faktorer såsom bristande tillgänglighet 

till butikerna där produkterna från bloggarna säljs, kan komma att spela in i varför 

konsument köper/inte köper det produktplacerade klädesplagget eller accessoaren. 

Skulle resultaten användas för att dra generella påståenden om kvinnor i 

åldersgruppen som bor i länder där den ekonomiska situationen ser ut på ett annat 

sätt än i Sverige, skulle kanske påståendena inte alls stämma på hur kvinnor som 

bor i dessa länder påverkas av produktplacering i bloggar. Här kan faktorer som 

bristande ekonomi och internetuppkoppling exempelvis spela in i varför konsumenten 

inte kommer att köpa den produktplacerade produkten. 

Vad gäller resultaten från protokollföringen av försäljningsstatistiken för de 

produktplacerade produkterna anser vi att dessa resultat kan användas för att dra 

generella påståenden om hur försäljningen av andra produkter skulle påverkas av att 

produktplaceras i bloggar, men även i andra medier såsom film, tv-spel eller 

mobiltelefoner. 

Generaliserbarheten när det kommer till intervjuerna är den av de tre 

undersökningarna vars resultat i minst mån med säkerhet kan användas för att dra 

generella påståenden. Men dessa resultat, tillsammans med resultat från liknande 

intervjuer kan tillsammans ge en möjlighet till generella påståenden angående 

produktplacering. 

 

2.5.3 Kausalitet 

Kausalitet, även kallat orsaksamband är en nödvändighet i relationen mellan 

empiriska fenomen. Om det finns ett orsakssamband mellan två fenomen kallas det 

ena för orsak (A) och det andra verkan (B), det vill säga att B händer till följd av 
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händelsen av A. Om händelsen av A inte hade inträffat, hade inte heller händelsen 

av B inträffat. Händelsen av det B är alltså beroende av händelsen av det A. (Pearl, 

2000) 

I vår studie utgår vi från hypotesen om att det ska råda ett kausalt samband mellan A 

och B, där A framkallar B. A representerar produktplacering i modebloggar och B 

representerar förändrad försäljning av de produktplacerade varorna i 

volymmärkesbutikerna. Detta samband försöker vi sedan påvisa genom att föra ett 

protokoll av försäljningen av de produktplacerade varorna före och efter 

produktplacering. 

 

2.5.4 Objektivitet 

I forskning innebär objektivitet att forskaren i största möjliga mån ska hålla sig 

distanserad från det som studeras, så resultat är beroende på det som studeras 

natur och inte på forskaren personliga åsiker, personlighet, värderingar, kulturella 

bakgrund osv (Williams, 2006). Vi har utgått från att ett fenomen; produktplacering i 

bloggar, genererar ett annat fenomen; förändrad butiksförsäljning av den 

produktplacerade varan och eftersom att vi redan innan studiens början haft en 

personlig uppfattning om hur produktplaceing i bloggar påverkar både konsuments 

köpbeslut och volymmärkesbutikers försäljning av dessa varor, har vi hela fått arbeta 

med att hålla oss objektiva inför fenomenet. I intervjuerna med informanterna har vi 

efter största möjliga förmåga försökt hålla all tidigare information vi haft rörande 

informanterna och det intervjuerna skulle handla om skilda från de faktiska resultat 

intervjuerna genererade. Vi har inte vinklat någon information som vi fått genom 

någon av intervjuerna och  anser på grund av detta att vi genom denna studie 

haft  ett objektivt förhållningssätt i den mån det går att ha det. 
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2.6 Källkritik till sekundärdata 

Enligt Thurén innebär källkritik att källorna som används måste granskas. Det finns 

två typer av källor; (1) primärkällor som ger förstahandsinformation om ett ämne, 

informationen som ges av de här källorna kommer från källan själv. Exempel på 

denna typ av källa är bland annat artiklar och böcker där författaren presenterar en 

egen undersökning eller teori och (2) sekundärkällor; återger vad en annan källa 

redan presenterat, exempelvis artiklar i dagspress och översiktsartiklar (Thurén, 

2005, s. 53). Thurén (2005) förklarar att primärkällor är mer tillförlitliga än 

sekundärkällor, då primärkällor når direkt från berättare till mottagare och 

sekundärkällor når en mellanhand innan den når mottagaren och att det därför finns 

risk för vinklad information från mellanhanden. För att kunna värdera källor krävs ett 

kritiskt tankesätt då det som betraktas som sanning idag vid vilken tidpunkt som helst 

kan motbevisas (Thurén, 2005, s. 11). Utgångspunkten för källkritik är att utgå ifrån 

att all information kan vara förfalskning och att författaren eller berättaren vars 

text/berättelse man ska förhålla sig till, är partiskt (Thurén, 2005, s. 89). Enligt Thurén 

skall information rörande samma eller liknande ämne ställas emot varandra för att 

slutatser ska kunna dras gällande källans trovärdighet. Vidare menar Thurén (2005) 

att målet med källkritik är att genom kritisk prövning försöka bevisa att källan är 

pålitlig och är relevant för den information man söker. Beroende på vilket sätt källan 

är skriven, spelar roll då exempelvis en artikel från skvallerpressen inte är den mest 

tillförlitliga källan. När exempelvis artikeln är skriven är också viktigt då gamla 

artiklars och litteraturs innehåll kan ha ändrats. Ju närmare i tiden en källa är skriven 

desto trovärdigare är den. 

Den primiära källan för inhämtning av sekundärdata har varit Södertörn Högskolas 

artikeldatabas med tillgång till artikeldatabaser såsom Jstor, Emerald och 

internationella vetenskapliga journaler såsom Journal of Management and Marketing 

Research och Journal of advertising. Databaser som dessa har genomgått 

kvalitetsgranskning och är skrivna av vetenskapligt skolade personer och anses 

därför vara trovärdiga, trovärdigheten ökar också på grund utav de vetenskapliga 

artiklarna är publicerade i tidskrifter med hög trovärdighet. Vem upphovsmannen är 
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har stor betydelse då en källa skriven av en skolelev inte är lika trovärdig som en 

artikel skriven av en forskare eller känd författare. Har upphovsmannen politiska, 

ekonomiska eller generellt personliga intressen som den är insatt i kan källan ge en 

förvrängd bild och förklaring till verkligheten. Muntlig information är mest trovärd när 

det är primärdata, har den muntliga informationen förts vidare och blivit sekundärdata 

ska det granskas med mer noggrannhet än primärdatan. (Thurén, 2005, s. 53) 

Den teoretiska referensramen består till stor del av forskning rörande 

produktplacering och konsumentpåverkan i olika former. Utifrån denna stomme har vi 

byggt upp problembakgrunden och den teoretiska stommen. Sekundärdata i form av 

litteratur,  dagspress, tv-intervjuer och -program har också använts. Enligt Thurén 

måste man vid granskning av denna typ av källor vara extra vaksam och kravet på 

att ställa denna typ av information mot varandra är större än vid bedömning av 

vetenskapliga artiklar. Detta krav anser vi att vi har uppfyllt. 

 

2.7 Hantering av källor i texten 

Vi har utgått från Harvardsystemet i hantering av källorna. När källa anges innan 

punkt refererar den till meningen den står i, när källan anges efter punkt refererar den 

till hela stycket. 
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3. REFERENSRAM 

I detta kapitel presenterar vi de teorier och modeller vi anser relevanta för våra 

undersökningar. Kapitlet avslutas med en definition av centrala begrepp. 

3.1 Marknadskommunikation 
Enligt Bersten (2005) är marknadskommunikation det sätt företag kommunicerar med 

sin marknad eller med sina kunder. Dahlén (2003) förklarar att företag måste få 

konsument att skapa så många associationer till varumärket som möjligt och att detta 

är grunden för en stark marknadskomminikation. Företag försöker få konsument att 

göra dessa associationer genom reklam och andra kommunikationsverktyg. De 

försöker genom dessa förmedla de känslor och egenskaper de vill att konsument ska 

förknippa med varumärket (Dahlén, 2003, s. 14). Målet med marknadsföring är att 

konsument ska uppmärksamma, föredra och köpa just deras produkt. Därmed är 

målet för marknadskommunikation att genom en kommunikationsprocess skapa ett 

behov av produkten hos konsumenten. (Kotler, 2009, s. 693) 

 

3. 2 Kommunikationsprocessen 
Det finns en rad olika modeller som förklarar kommunikationsprocesser och den 

vanligaste av dessa är Shannon & Weavers modell som kallas “Macromodel of 

Communication” som förklarar kommunikation som en enkel och linjär process från 

sändare till mottagare (Fiske, 2001, s. 12). Denna modell har bearbetats och 

kompleterats av många forskare och författare sedan den skapades(Nilsson & 

Waldemasson, 2007, s. 26) och enligt bland annat Kotler et al. (2009) genomgår 

företags meddelande ett antal kanaler innan meddelandet når konsumenten.  

De tre viktigaste faktorerna i kommunikationsmodellen är enligt Kotler et al. (2009): 

(1) avsändaren, företaget; som vill nå fram med (2) ett meddelande till (3) 

mottagaren, konsumenten.  
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Figur 1. Egenkonstruerad version av kommunikationsmodellen med inspiration av 

Kotler et al., 2009. s. 694 

 

 

Enligt Kardes (2002) har meddelandets avsändare har en stark inverkan på hur 

information tas emot av mottagaren, därför är avsändarens trovärdighet viktig. Innan 

företaget sänder ut meddelandet, måste det identifiera vem det är de vill 

kommunicera med (Peter & Ohlson, 2007, s.377). Efter att företaget bestämt 

målgrupp och vilket meddelande de vill framföra till denna, förklarar Peter & Ohlson 

(2007) att företaget måste bestämma den plats de vill placera sin 

produkt/tjänst/varumärke och så vidare från vilken de räknar med att nå ut till sin 

målgrupp. Därefter väljer företaget den kanalen genom vilken budskapet ska 

förmedlas, förhoppningsvis hela vägen fram till mottagaren (Kotler et al., 2009, s. 

279). För företaget är det viktigt att få den respons de vill ha och se till att budskapet 

har avkodats på rätt sätt. Om budskapet som skickats ut är oklart kommer detta inte 

att uppfattas på rätt sätt av mottagaren. (Dahlén & Lange, 2003, s. 62) Störningar 

som gör så att kommunikationen fallerar och att budskapet inte kommer fram på rätt 

sätt kallas brus. Dels kan detta vara annan information än den som företaget vill 

förmedla, konkurrerande produkter, konsumentens ointresse för produkten, negativa 

associationer och så vidare. De måste också utveckla feedbackkanaler för att kunna 

övervaka svaren.  (Kotler et al., 2009, s. 694) 

 

3.3 Kommunikationseffekter 

En produkt måste exponeras och uppmärksammas för att konsumenten ska kunna 

uppfatta och tolka reklamens budskap, därefter måste konsumenten komma ihåg 
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den exponerade produkten och sedan bilda en positiv eller negativ inställning till den 

(Russell, 2002).  

Konsumneten, i detta fall bloggläsaren, uppnår efter att ha gått igenom en rad 

mentala steg, ett stadie där den antingen känner ett begär att köpa produkten eller 

inte (Evans et al., 2006). Att en positiv attityd leder till att konsumenten vill köpa 

produkten visar även resultatet från Dennis et al. (2009) studie. Morwitz et al. (2007) 

har däremot i sin studie visat att samband mellan köpintention och faktiskt köp beror 

på vilken produkt som exponeras. Det finns dock flera faktorer som påverkar en 

konsumments köpbeteende menar Weisberg et al. (2011) i sin studie om 

köpintentioner. Han tar upp faktorer som till exempel sociala sammanhang då 

trovärdighet värderas högt där rekommendationer tillsammans med andras tidigare 

erfarenhet av produkter främjar konsumentens köpvilja. (Weisberg et al., 2011) En 

produkt rekommenderad av någon man är bekant med inger större förtroende än en 

annons eller banner (Stefanone & Jang, 2008) och enligt Hsu et al. (2013) är 

produktplacering ett effektivt sätt att påverka och stimulera konsumenter till köp. 

 

 

Effekthierarkimodellen är en dominerande modell inom teorierna för reklam och 

förklarar tydligt i form av en pyramid, steg-för-steg hur reklam fungerar. Först uppnås 

den lägre nivåns objektiv; medvetenhet och kunskap/förståelse. Den andra nivån 

fokuserar bland annat på att försöka framkalla beteendemässiga reaktioner såsom 

känslomässig association till varumärket, prov av varumärket eller regelbunden 

användning av varumärket och så vidare. (Kotler et al., 2009, s. 694) Enligt Kotler et 

al. (2009) är det mindre komplicerat för företag att uppnå de lägre nivåerna av 

pyramiden än de högre och andelen potentiella kunder kommer att minska när de rör 

sig mot toppen av pyramiden mot mer handlingsinriktade mål, till exempel 

regelbunden användning av varumärke. 
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Figur 2. Egenkonstruerad version av Effekthierarkimodellen med inspiration av Kotler 

et al., 2009, s. 695 

 

 

Dessa steg anser Kotler et al. (2009) att en konsument måste gå igenom innan den 

uppnår stadiet där konsumenten vill köpa/inte köpa produkten: 

 

- Medvetenhet: Om de flesta i målgruppen företaget vill nå ut till är omedveten om 

produkten/tjänsten eller varumärket är det marknadsförarens uppgift att skapa 

medvetenhet med enkla upprepande budskap, detta är till exempel för att 

konsumenten ska känna igen namnet. Detta kan vara en svårare uppgift än det 

verkar då det inte betyder att konsumenten kommer att märka varumärket bara för att 

man fångat dennas uppmärksamhet. Exempelvis är tidningar fulla med annonser för 

att fånga konsumentens uppmärksamhet, men det kan vara ett problem för 

konsumenten att se varumärket då det omges av andra varumärken i form av annan 

reklam. 

- Kunskap: Målgruppen kan ha en produkt/tjänst/varumärke i sitt medvetande utan att 

de reflekterar över produkten. I detta skede handlar det därför om att skapa 

varumärkeskunskap. Det är här förståelse för företagets namn och vad det står för 

blir viktigt. Vad är företagets fördelar? Hur skiljer sig företaget från andra företag? 
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Sådana här typer av frågor måste besvaras om konsumenten ska kunna få 

varumärkesförståelse. 

- Gillande/positiv inställning: Om målgruppen känner till varumärket. Vad har de för 

känslor kring det? Om de inte har positiva associationer till 

produkten/tjänsten/varumärket måste marknadsförare ta reda på varför. Om de inte 

tycker om produkten på grund av verkliga problem kring 

produkten/tjänsten/varumärket, kan en kommunikationskampanj ensam inte göra 

jobbet för att ändra attityden kring varumärket. För detta måste företaget åtgärda 

problemet och sedan återkomma och förmedla förändringen och den förbättrade 

kvalitén. 

- Preferens: Målgruppen kan känna positivitet kring produkten utan att föredra den 

framför andra produkter. I detta fall måste marknadsföraren försöka bygga 

konsumentpreferens genom att befrämja kvalitet, värde, prestanda och andra 

positiva egenskaper som produkten besitter. 

- Övertygelse: Målgruppen kan föredra en produkt framför andra men ändå inte 

känna sig övertygade att köpa den. En marknadsförares jobb är här att bygga upp 

övertygelse bland målgruppen. 

- Köp: En målgrupp kan ha övertygelse att köpa produkten men köper den ändå inte. 

Det kan vara för att de väntar på ytterligare information eller för att de ska köpa den 

senare. Marknadsföraren måste här leda in konsumenten till att ta det sista steget 

exempel genom att erbjuda konsumenten produkten billigare, I form av rabatter, 

erbjuda en premie eller ett test. Det är här konsumenten bestämmer sig för att köpa 

eller inte köpa produkten. 

 
 
3.4 Begreppsdefinition 
 

Nedan följer en definitionslista av begrepp av central betydelse för uppsatsen. 

1.6.1 Produktplacering 

Produktplacering är en form av smygreklam vars syfte är att nå konsumenten utan att 

denna uppfattar att produktexponeringen är en form av reklam (Newell & Salmon, 

2003). Produktplacering återfinns i många olika typer av media såsom filmer, dator- 



	   27	  

och tvspel, bloggar, serier, böcker och mobiltelefoner och så vidare (Bergström, 

2012, s. 61-62). 

1.6.2 Internetmarknadsföring 

Internetmarknadsföring syftar till användandet av Internet som kanal i 

marknadskommunikation och inkluderar bland annat klickbara banners och 

annonser, sökmotoroptimering genom exempelvis Google eller Yahoo, sponsrade 

länkar, annonsering på bloggar etcetra (Kotler et al., 2009, s. 754-756). 

1.6.3 Modebloggar 

Modebloggen hör till kategorin ”personliga bloggar”. Den personliga bloggen är i 

grunden en webbplats där inläggen som publiceras är av dagbokskaraktär av mer 

eller mindre personliga slag. De som publicerar inläggen på dessa bloggar kallas 

bloggare och de som läser bloggarna kallas bloggläsare. Blogginläggen är periodiskt 

publicerade där det nyaste hamnar överst på sidan. (Nyberg, 2012, s. 50) Personliga 

bloggar som till största del innehåller blogginlägg som behandlar mode och trender 

kallas för modebloggar. Inläggen handlar bland annat om daglig klädsel och senaste 

inköp av modeplagg, med vilka bloggaren vill inspirera bloggläsaren. (Sofi Fahrman, 

2008) 

1.6.4 Volymmärken 

Varumärken skiljer sig från varandra och Parment (2006) klassificerar dessa i 

grupper där man kan urskilja tre huvudgrupper: 

1.     Premiummärken; Representerar produkter som vänder sig till målgrupper 

som är beredda att betala ett högre pris i utbyte mot produkter med de 

egenskaper, upplevelser och tillfredställelser som volymmärken inte kan 

erbjuda; exempelvis LV, Bvlgari, Mercedes och så vidare. 

2.     Volymmärken – Representerar produkter som vänder sig till bredare 

målgrupper än premiummärkenas målgrupper. Här återfinns företag som 

Zara, H&M, Weekday, Gina Tricot, ICA och IKEA med mera. 
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3.     Budgetmärken – Representerar produkter som vänder sig mot relativt breda 

målgrupper, där företag såsom Jysk, Lidl och Kia byter upplevelser och 

egenskaper mot ett lägre pris. 
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4. EMPIRI 

I detta kapitel presenterar vi data vi samlat in från protokollföringen av försäljningen 

av de produktplacerade produkterna i volymmärkesföretagen. Sedan följer 

observationsresultaten från enkätundersökningen varpå vi presenterar resultaten från 

intervjun med den H&M anställda och den före detta bloggeskan. 

 

4.1 Resultat från protokollföringen 
	  
Av de tio produkter vi undersökte sålde alla produkter utan produkt 8 och 9 slut efter 

produktplacering. Produkt 10 var slut i butik 5 dagar efter produktplacering. 

Produkterna 2, 3, 5 och 6 var slut i butik 9 dagar efter produktplacering och 

produkterna 1 och 7 var slut i butik 13 dagar efter produktplacering. Diagramet visar 

på en ökning av försäljningen av de produktplacerade varorna efter att de synts i en 

blogg. I genomsnitt ökade försäljningen av de produktplacerade produkterna med 

267,7 % efter produktplacering. 

 

 
Diagram 1. Visar den genomsnittliga försäljningen av de tio produktplacerade 

produkterna vid varje undersökningstillfälle, både före och efter 

produktexponeringen. 
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Fullständiga resultat från protokollföringen av försäljningen i volymmärkesbutikerna 

återfinns i bilaga 1.  

 

Produkterna vi undersökt återfinns i bilaga 6. 

 

4.2 Resultat från enkätundersökningen 
 
Nedan följer en redovisning av data från de båda omgångarna samt en 

sammanställning av enkätundersökningen. 

Fullständiga resultat från enkätundersökningen återfinns i bilaga 2. 

 

4.2.1 Resultat från Södertörns Högskola 

Nedan följer en sammanställning av enkätundersökningsresultaten från Södertörns 

högskolans respondenter.  
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4.2.1.1 Resultat från omgång 1 

 

 

Diagram 2. Visar hur många procent av respondenterna som köpt eller funderat på 

att köpa en produkt efter att de sett den i en blogg. 

 

Totalt svarade 83 respondenter på enkäten i denna omgång. Av dessa 83 

respondenter var det 10 respondenter som läser bloggar dagligen, 32 respondenter 

som läste bloggar några gånger i veckan, 19 respondenter som läste bloggar några 

gånger i veckan och 22 respondenter som läste bloggar mer sällan än så eller aldrig. 

Av de respondenter som läste bloggar dagligen var det 60 % som hade köpt en 

produkt efter att ha sett den i en blogg och 50 % som inte hade köpt men funderat på 

att köpa en produkt efter att ha sett den i en blogg. 

Av de respondenter som läste bloggar några gånger i veckan var det 50 % som hade 

köpt en produkt efter att ha sett den i en blogg och 25 % som inte hade köpt men 

funderat på att köpa en produkt efter att ha sett den i en blogg. 

Av de respondenter som läste bloggar några gånger i månaden var det ingen som 

hade köpt en produkt efter att ha sett den i en blogg och 15,8 % som inte hade köpt 

men funderat på att köpa en produkt efter att ha sett den i en blogg. 

Av de respondenter som läste mer sällan än så eller aldrig var det ingen som hade 

köpt en produkt efter att ha sett den i en blogg och 13,6 % som inte hade köpt men 

funderat på att köpa en produkt efter att ha sett den i en blogg. 
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4.2.1.2 Resultaten från omgång 2 

 

 
Diagram 3. Visar hur många procent av respondenterna som köpt eller funderat på 

att köpa en produkt efter att de sett den i en blogg. 

 

Totalt svarade 104 respondenter på enkäten i denna omgång. Av dessa 104 

respondenter var det 22 respondenter som läser bloggar dagligen, 46 respondenter 

som läste bloggar några gånger i veckan, 15 respondenter som läste bloggar några 

gånger i veckan och 21 respondenter som läste bloggar mer sällan än så eller aldrig. 

Av de respondenter som läste bloggar dagligen var det 63,6 % som hade köpt en 

produkt efter att ha sett den i en blogg och 75,5 % som inte hade köpt men funderat 

på att köpa en produkt efter att ha sett den i en blogg. 

Av de respondenter som läste bloggar några gånger i veckan var det 58,7 % som 

hade köpt en produkt efter att ha sett den i en blogg och 31,6 % som inte hade köpt 

men funderat på att köpa en produkt efter att ha sett den i en blogg. 

Av de respondenter som läste bloggar några gånger i månaden var det 13,3 % som 

hade köpt en produkt efter att ha sett den i en blogg och 20 % som inte hade köpt 

men funderat på att köpa en produkt efter att ha sett den i en blogg. 

Av de respondenter som läste mer sällan än så eller aldrig var det 4,8 % som hade 

köpt en produkt efter att ha sett den i en blogg och ingen som inte hade köpt men 

funderat på att köpa en produkt efter att ha sett den i en blogg. 
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4.2.1.3 Totalresultat från de båda omgångarna: 

 
Diagram 4. Visar hur många procent av respondenterna som köpt eller funderat på 

att köpa en produkt efter att de sett den i en blogg. 

 

 

Totalt svarade 187 respondenter på enkäten i denna omgång. Av dessa 187 

respondenter var det 32 respondenter som läser bloggar dagligen, 78 respondenter 

som läste bloggar några gånger i veckan, 34 respondenter som läste bloggar några 

gånger i veckan och 43 respondenter som läste bloggar mer sällan än så eller aldrig. 

Av de respondenter som läste bloggar dagligen var det 62,5 % som hade köpt en 

produkt efter att ha sett den i en blogg och 66,7 % som inte hade köpt men funderat 

på att köpa en produkt efter att ha sett den i en blogg. 

Av de respondenter som läste bloggar några gånger i veckan var det 55,1 % som 

hade köpt en produkt efter att ha sett den i en blogg och 28,6 % som inte hade köpt 

men funderat på att köpa en produkt efter att ha sett den i en blogg. 

Av de respondenter som läste bloggar några gånger i månaden var det 14,7 % som 

hade köpt en produkt efter att ha sett den i en blogg och 17,2 % som inte hade köpt 

men funderat på att köpa en produkt efter att ha sett den i en blogg. 

Av de respondenter som läste mer sällan än så eller aldrig var det 2,3 % som hade 

köpt en produkt efter att ha sett den i en blogg och 7,1 % som inte hade köpt men 

funderat på att köpa en produkt efter att ha sett den i en blogg.  
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4.2.2 Övriga respondenter 

Nedan följer en sammanställning av enkätundersökningsresultaten från övriga 

respondenter. Till kategorin övriga respondenter räknar vi respondenter från 

Centralstationen, Gallerian, Sergels torg och Kista galleria. 

 

4.2.2.1 Resultaten från omgång 1 
 

 
Diagram 5. Visar hur många procent av respondenterna som köpt eller funderat på 

att köpa en produkt efter att de sett den i en blogg. 

 

 

Totalt svarade 308 respondenter på enkäten i denna omgång. Av dessa 308 

respondenter var det 98 respondenter som läser bloggar dagligen, 119 respondenter 

som läste bloggar några gånger i veckan, 72 respondenter som läste bloggar några 

gånger i veckan och 19 respondenter som läste bloggar mer sällan än så eller aldrig. 

Av de respondenter som läste bloggar dagligen var det 81,6 % som hade köpt en 

produkt efter att ha sett den i en blogg och 83,3 % som inte hade köpt men funderat 

på att köpa en produkt efter att ha sett den i en blogg. 

Av de respondenter som läste bloggar några gånger i veckan var det 68,9 % som 

hade köpt en produkt efter att ha sett den i en blogg och 64,9 % som inte hade köpt 

men funderat på att köpa en produkt efter att ha sett den i en blogg. 
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Av de respondenter som läste bloggar några gånger i månaden var det 62,5 % som 

hade köpt en produkt efter att ha sett den i en blogg och 66,7 % som inte hade köpt 

men funderat på att köpa en produkt efter att ha sett den i en blogg. 

Av de respondenter som läste mer sällan än så eller aldrig var det 47,4 % som hade 

köpt en produkt efter att ha sett den i en blogg och 60 % som inte hade köpt men 

funderat på att köpa en produkt efter att ha sett den i en blogg. 

 

4.2.2.2 Resultaten från omgång 2: 

 
Diagram 6. Visar hur många procent av respondenterna som köpt eller funderat på 

att köpa en produkt efter att de sett den i en blogg. 

 

 

Totalt svarade 333 respondenter på enkäten i denna omgång. Av dessa 333 

respondenter var det 108 respondenter som läser bloggar dagligen, 131 

respondenter som läste bloggar några gånger i veckan, 69 respondenter som läste 

bloggar några gånger i veckan och 25 respondenter som läste bloggar mer sällan än 

så eller aldrig. 

Av de respondenter som läste bloggar dagligen var det 80,6 % som hade köpt en 

produkt efter att ha sett den i en blogg och 90,5 % som inte hade köpt men funderat 

på att köpa en produkt efter att ha sett den i en blogg. 
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Av de respondenter som läste bloggar några gånger i veckan var det 64,9 % som 

hade köpt en produkt efter att ha sett den i en blogg och 71,7 % som inte hade köpt 

men funderat på att köpa en produkt efter att ha sett den i en blogg. 

Av de respondenter som läste bloggar några gånger i månaden var det 60,9 % som 

hade köpt en produkt efter att ha sett den i en blogg och 70,4 % som inte hade köpt 

men funderat på att köpa en produkt efter att ha sett den i en blogg. 

Av de respondenter som läste mer sällan än så eller aldrig var det 48 % som hade 

köpt en produkt efter att ha sett den i en blogg och 52 % som inte hade köpt men 

funderat på att köpa en produkt efter att ha sett den i en blogg. 

 

4.2.2.3 Totalresultat från de båda omgångarna: 

 
Diagram 7. Visar hur många procent av respondenterna som köpt eller funderat på 

att köpa en produkt efter att de sett den i en blogg. 

 

 

Totalt svarade 641 respondenter på enkäten i denna omgång. Av dessa 641 

respondenter var det 206 respondenter som läser bloggar dagligen, 250 

respondenter som läste bloggar några gånger i veckan, 141 respondenter som läste 

bloggar några gånger i veckan och 44 respondenter som läste bloggar mer sällan än 

så eller aldrig. 
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Av de respondenter som läste bloggar dagligen var det 81,1 % som hade köpt en 

produkt efter att ha sett den i en blogg och 87,2 % som inte hade köpt men funderat 

på att köpa en produkt efter att ha sett den i en blogg. 

Av de respondenter som läste bloggar några gånger i veckan var det 66,8 % som 

hade köpt en produkt efter att ha sett den i en blogg och 68,7 % som inte hade köpt 

men funderat på att köpa en produkt efter att ha sett den i en blogg. 

Av de respondenter som läste bloggar några gånger i månaden var det 61,7 % som 

hade köpt en produkt efter att ha sett den i en blogg och 68,5 % som inte hade köpt 

men funderat på att köpa en produkt efter att ha sett den i en blogg. 

Av de respondenter som läste mer sällan än så eller aldrig var det 47,7 % som hade 

köpt en produkt efter att ha sett den i en blogg och 65,2 % som inte hade köpt men 

funderat på att köpa en produkt efter att ha sett den i en blogg.  

 
 
4.3 Resultat från intervju med informant A 
	  
Informant A jobbar som butikssäljare på en utav H&Ms butiker på Drottninggatan. 

Hon är väl införstådd med hur H&M fungerar som företag och är införstådd med 

många av de marknadsföringsstrategier som företaget ägnar sig åt. Vår intervju höll 

vi i syfte att försöka ta reda på hur bloggandets framfart under senare år märks i 

hennes jobb som säljare. Informant A uppger att hon under de senaste 5 åren märkt 

en skillnad i vad H&M:s kunder efterfrågar. Hon uppger även att 

informationssökandet om produkterna de är ute efter sker på ett annat sätt idag. 

Innan bloggfenomenet slog igenom frågade ofta kunderna om plagg som 

marknadsfördes på de mer traditionella sätten, det vill säga reklam i form utav bilder 

på supermodeller som Gisele Bundchen och sångerskor som Beyoncé som bär upp 

kläderna. Det fanns inte samma hysteri för bara några år sedan som det finns nu 

berättar hon. Många utav de som jobbar som modeller för H&M är bland de mest 

framgångsrika modellerna och sångerskorna i världen, vilket självklart har gjort att 

plaggen de bär upp blivit oerhört populära och till följd av detta sålt slut snabbt. 

I takt med att bloggarna blev större, mer personliga och mer modeinriktade började 

H&M att samarbeta med välkända designers som bland annat Jimmy Choo, Matthew 

Williamson, Isabel Marant och bloggerskan Elin Kling. Det var inte för att bloggarna 

blev mer populära som samarbetena uppkom berättar informant A, men det var helt 
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rätt i tid för klädföretaget att börja sina gemensamma arbeten och skapa nya 

designkollektioner. Modeloggare och modeikoner runt om i hela världen har skrivit 

mycket om kollektionerna och visat bilder på plaggen som de oftast fått hemskickat 

innan de ens släppts ut i butikerna. Modevisningarna som på förhand visar upp 

kollektionerna har det också bloggats mycket om då bloggarna själva varit 

närvarande, detta tror informant A är ett stort skäl till att kollektionerna blivit så 

“hajpade” som de blivit. Varje kollektion har skapat en slags överdriven hysteri, 

främst bland kvinnor, vilket har bildat långa köer utanför butikerna och H&M har 

under dessa dagar behövt skaffa ett system som gör att bara några kunder i taget får 

vistas i butikshörnorna där dessa sortiment hänger. Hon berättar att detta aldrig 

tidigare hänt när det bara fanns “de gamla vanliga reklamsätten”. 

Det är inte bara de kända kollektionerna som blir populära utan mycket av det som 

bloggas om blir väldigt efterfrågat och attraktivt. Dagligen kommer det in kunder som 

visar bilder på plagg och produkter från bloggar i jakt på produkten på bilden. Det har 

nästan blivit en desperation, de gör nästan vad som helst för att få tag i plaggen som 

snabbt tar slut, och självklart har jag och mina kollegor märkt skillnad på 

försäljningen när kläderna visats i bloggar. Det är oftast kvinnor och yngre tjejer som 

kommer in med bloggbilder, allt från 14-40 åringar säger informant A, det har hänt, 

men det är väldigt sällsynt att män eller yngre killar söker efter plagg på samma sätt, 

de modemedvetna männen som tar med sig en bild från en modetidning oftare än en 

bloggbild. 

Våra kunder gillar att se hur plaggen sitter på en “icke modell”, därför tror jag den 

personliga modebloggen som även visar hur och när plaggen kan användas har blivit 

så populära och omtyckta säger informant A. De stora bloggarna har oftast dyra 

designkläder som en “medelsvensson” i vanliga fall inte har råd att köpa, därför tror 

hon också att just H&M:s kläder blir extra eftertraktade, då dessa bloggare bär något 

från billigare klädkedjor. 

Idag är folk inte längre lika lättsålda på när en modell gör reklam för plaggen, 

människor tänker på ett annat sätt idag tror informant A. De är medvetna om att 

annonserna på modellerna är retuscherade och därför de är mer kritiska mot 

reklamen som görs i butiker, kunderna vet att kläderna inte sitter likadant på dem 

som de sitter på en modell i en annons eller tv-reklam. 

Informant A berättar så vitt hon vet så anpassar inte H&M sina inköp efter vad som 

kommer upp i bloggar, men har ett produktplacerat plagg sålt bra så får de oftast 
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påfyllning, dock brukar det komma försent då produkten inte är lika aktuell och 

populär längre. Hon menar att produkter som exponeras i bloggar blir populära så 

länge blogginläggen är relativt nya, om då påfyllningen dröjer säljer inte det lika bra 

som under första omgången. 

H&M:s designer följer försäljningstatistiken och ser vilka produkter som blir 

storsäljare och vilka som är mindre populärt säger Informant A. De populära plaggen 

från tidigare säsonger kopierar ofta H&M:s designer till nästa säsong, alltså nya 

produkter som liknar de tidigare populära plagg skapas, många gånger till ett lägre 

pris då H&M har olika linjer med olika prisklasser på deras olika interna märken. Hon 

tror att bloggarnas exponering av produkter i sina bloggar många gånger bidrar till att 

liknande plagg skapas från tidigare säsonger vilket visar att de inte bara har stor 

påverkan på vad som säljs utan också på vad som kommer att sälja stort till nästa 

säsong. 

Informant A berättar att modebloggare som lägger upp kläder från H&M i de flesta 

fallen brukar erbjudas kläder från H&M:s designkollektioner i utbyte istället för 

pengar, alltså kläder från de kollektioner som haft ett samarbete med kända 

designers. Slutligen visar vi henne bilder på de två produkterna vi undersökt som 

kommer ifrån H&M, det vill säga skinnjackan och örhängena. Skinnjackan kommer 

hon ihåg, då hon jobbade på avdelningen som jackan tillhörde, hon känner till och 

med igen bilden på Sofie Fahrman som bär upp jackan då kunder kommit in med 

den. Hon berättar att det märktes att den var väldigt efterfrågad och att den sålde slut 

väldigt snabbt. 

 

 

4.4 Resultat från intervju med informant B 

Informant B drev en av de första stora modebloggarna i Sverige, denna lade hon 

dock ned för drygt 3 år sedan. Hon säger att hennes blogginlägg behandlade hennes 

liv och livsstil. 

Informant B gillar mode och skönhet och därför kom många av hennes inlägg att 

handla om just dessa ämnen och därför hamnade hennes blogg under kategorin 

“modeblogg” i bloggsökmotorer såsom blogglovin och bloggtoppen. När informant B 

började blogga hade hon ungefär 30 unika läsare dagligen, men mot slutet av 
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hennes bloggkarriär hade hon ungefär 150 000 unika läsare varje dag. När hennes 

blogg började växa sig större började mailen från olika företag strömma in. Dessa 

mail såg nästan alltid ut på samma sätt; företagen ville att hon skulle publicera ett 

eller flera inlägg om deras produkter mot en ersättning i form av antingen pengar 

eller produkter från företaget. Företagen ville alltid att dessa produkter skulle smygas 

in i hennes inlägg på ett diskret sätt och det fick inte under några villkor framgå att 

produktexponeringen rörde sig om reklam. Ofta kunde företag leverera färdiga 

blogginlägg som var anpassade till hennes sätt att skriva och ibland kunde de 

uppmana henne till att under produkten publicera en länk som ledde direkt till 

produkten där man enkelt kunde klicka hem denna. Ibland hände det att informant B 

fick provision på försäljningen av produkten, dock gällde det ofta i dessa fall att 

företagen ifråga var små och eller nyetablerade. 

Informant B uppger att hon alltid valde att publicera inlägg om produkter hon faktiskt 

kände förtroende för och var noggrann och selektiv i valen av företag hon 

samarbetade med. Det största företag som samarbetat med henne är en utav de 

volymmärkesbutikerna som vi undersökt i vårt arbete, vilket av dessa företag det är 

vill hon ska förbli anonymt. Av dem fick hon en ersättning på drygt 40 000 kr i 

månaden i utbyte mot 25 exponerade produkter från företaget under samma månad. 

Hon uppskattar produktplaceringen i hennes blogg till mellan 50 och 70 % av alla de 

exponerade produkterna, men säger även att detta varierade fån månad till månad. 

I början av hennes bloggkarriär var det många olika slags företag som kontaktade 

henne om samarbeten men i takt med att hennes blogg växte sig större var det mest 

företag som verkade i mode- och skönhetsbranschen som kontaktade henne. Stora 

tidningar som DN, SD och aftonbladet kontaktade även henne vid upprepade gånger 

för intervjuer. Ett par gånger blev hon även kontaktad av välgörenhetsorganisationer 

och hon hade vi ett antal tillfällen en rosa bandet banner överst på sin blogg. 

Informant B säger att hon vid flera tillfällen även hjälpte ett par vänner och bekanta 

att få fler läsare genom att länka till dem i sin blogg och uppmana läsarna att gå in 

och läsa dessa bloggar. Vi frågar Informant B ifall hon kände att hon kunde stå för 

alla produktplaceringar i hennes blogg och på den frågan svarar hon ja. Informant B 

slutade blogga eftersom syftet med hennes blogg aldrig var att bli känd och hon 
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tyckte att det var jobbigt att förlora sin anonymitet. Vi diskuterar även för- och 

nackdelarna med att driva en blogg och hon säger att även fast hon älskade att 

blogga så avskydde hon den så kallade internetmobbingen som just nu är mer 

aktuell än någonsin. Hon tyckte inte om att  vem som helst kunde “sitta och läsa om 

ens liv” och att människor tog smygbilder av henne och publicerade i sina egna 

bloggar. Hon uppger att det inte fanns några gränser för vad folk kunde skriva om 

henne i sina egna bloggar och till henne i hennes bloggs kommentarsfält. 

Slutligen frågar vi henne om hon ångrar något med sin blogg, på den frågan säger 

hon att hon önskar att den inte hade blivit offentlig då det började kännas som ett 

tvång att skriva inlägg istället för att det skulle vara en rolig “grej” och 

fritidssysselsättning som det var i början. Detta gjorde att hon helt slutade blogga, 

men hon avslutar med att säga att hon tycker det är kul att läsa andras modebloggar 

och gör det ofta, hon lägger även till att det faktiskt händer att hon köper produkter 

efter att hon sett dem i andra bloggar. Även fast hon vet att det i många fall rör sig 

om produktplacering som ser hon det ändå som en inspirationskälla. 
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5. ANALYS OCH UTVÄRDERING 

I detta kapitel analyseras den data som presenterats i empiridelen och tolkas sedan 

med hjälp utav delar ur referensramen. 

 

5.1 Analys utifrån modellerna 
	  
Volymmärkesföretaget väljer kvinnor i åldrarna 16-30 år som målgruppen för deras 

marknadsföring av kläder och accessoarer och finner att modebloggar är den 

effektivaste kanalen för kommunikationen med målgruppen (Dahlén & Lange, 2003, 

s. 63), på grund av den höga besöksstatistiken i bloggarna från den önskade 

målgruppen (Djurberg, 2008),  

Företaget väljer sedan det kommunikationsverktyg som de tror kan påverka 

målgruppen på bästa sätt. I detta fall använder de kommunikationsverktyget 

produktplacering. (Hsu et al., 2013) Att produkten eller varumärket bortses kan vara 

ett problem när företag använder sig utav reklamverktyg såsom tidningsannonser 

och tv-reklam (Kotler et al., 2009 s. 4), vilket kan vara en av de bakomliggande 

orsakerna till att företag väljer modebloggarna som kanal i kommunikationen med sin 

målgrupp (Hsu et al., 2013). Genom bloggare kan företagen minska risken för att bli 

bortsedda (Willson et al., 2011) och skapa en medvetenhet kring varumärket( Dahlén 

& Lange, 2003, s. 89).  då det är bloggläsaren själv som väljer vem den vill följa och 

vilken blogg den vill läsa, och på detta vis även värdesätter bloggarens åsikter 

(Nyberg, 2012, s. 106). Företaget kontaktar bloggaren med erbjudande om ersättning 

i form av pengar eller produkter mot att bloggaren exponerar deras produkter i 

dennas blogg (informant B).  

Volymmärkesföretaget sänder ut ett meddelande i form av en produktplacering av ett 

klädesplagg eller en accessoar genom bloggaren som publicerar ett inlägg 

innehållande den produkt volymmärkesföretaget vill marknadsföra utan att förklara 

för bloggläsare att exponerandet av produkten rör sig om reklam (informant B). 
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Figur 3. Egenkonstruerad modell baserad på Kommunikationsmodellen (Kotler et al., 

2009. s. 694) och Effekthierarkimodellen (Kotler et al., 2009, s 695) 

 

 

5.2.1 Den kognitiva fasen 

Konsumenten ser meddelandet som företaget skickat ut vilket skapar en 

medvetenhet och kunskap om varumärket hos konsumenter som inte tidigare kände 

till varumärket, och tillför ökad information till konsumenter som sedan tidigare är 

medveten om varumärket (Kotler et al., s. 695-696). Bruset i form av reklam från 

konkurrerande produkter, negativa- och positiva associationer och så vidare färgar 

avkodningsprocessen och konsumenten skapar ett intryck av produkten. Den 

kognitiva fasen består alltså av konsumentens mentala processer och hur denna 

tolkar sinnesintryck. (Russell, 2002) Reklamen blir mer effektiv då konsument 

uppfattar bloggaren som avsändare istället för volymmärkesföretaget (Amster, 2008), 

då de efter att ha följt bloggen en tid, ser på denna produkt som en rekommendation 

från en person de är bekanta med.  (Nyberg, 2012, 106) 

Enligt Nyberg (2012) kan företag genom att använda detta marknadsföringssätt 

exponera sin produkt utan att det tydligt syns att det är fråga om reklam. 
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Genom att använda bloggaren för att öka medvetenheten och kunskapen om en 

produkt eller ett varumärket är det större chans att konsumenten minns produkten då 

den kan associera produkten till bloggaren. Med hjälp utav detta har företag ökat 

differentieringsgraden mellan sin egen produkt och liknande produkter. (Amnéus, 

2010, s. 95) 

 

5.2.2 Affektiva fasen 

Produkten, som är meddelandet som volymmärkesföretaget genom sin 

markadsföring i bloggen, vill att konsumenten ska köpa, utsätts sedan för så kallat 

brus eller störning(Kotler et al., 2009, s. 694) som visar sig genom bloggläsarens 

uppfattning av bloggaren, dennas uppfattning av bloggen, dennas känsla för 

samhörighet med bloggaren, bloggarens identitet och bloggläsarens identitet i 

förhållande till bloggen (Evans et al., 2006). Att bloggläsaren associerar produkten till 

bloggaren kan ha både positiva och negativa påföljder för varumärket och produkten 

(Amnéus, 2010, s. 95). 

Har bloggläsaren en positiv bild av bloggaren så medför detta en positiv inställning till 

produkten och om den har en negativ bild på bloggaren kan detta leda till en 

negativare bild av produkten. Ju bättre rykte bloggaren har desto mer acceptabla är 

rekommendationerna från denna (Hsu et al., 2013). Konsumenten bildar sig ett 

intryck av meddelandet som företaget vill förmedla till denna (Evans et al., 2006). 

Dahén & Lange (2003) menar att den affektiva fasen består av konsumentens 

positiva inställning till varumärket, att denna föredrar varumärket framför andra 

varumärken och konsumentens övertygelse om varumärkets kvalitéer. I denna fas 

handlar det för företaget om att få konsument att skapa känslomässiga associationer 

till varumärket, vilket kan göras genom valet av mediekanal förtaget väljer att 

marknadsföra sina produkter igenom (Russell, 2002). 
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Figur 4. Visar hur kommunikationsmodellens kan se ut när den appliceras på 

produktplacering i bloggar 

 

Även om bloggläsaren har en positiv inställning till produkten kan den fortfarande 

känna samma känsla inför liknande produkter. (Kardes, 2002, s. 90) genom att 

använda en bloggare som rekommenderar produkten, som påvisar och förespråkar 

produktens kvalitet, värde, prestanda och andra positiva egenskaper, skapar 

företaget konsumentpreferens (Kardes, 2002, s 193). Att andra bloggläsare gillar 

och/eller uttrycker intresse kring produkten i kommentarsfältet medför en positiv 

inställning till produkten (Stefanone & Jang, 2008). Detta är även en bidragande 

faktor till att övertygelse kring produktens positiva egenskaper bildas. Produkten blir, 

genom att utsättas för brus mer än just bara en produkt (Dahlén & Lange, 2003, s. 

135) - det blir en rekommendation till bloggläsaren från en person som de i mer eller 

mindre mån upplever att de känner och kan lita på (Djurberg 2008). Genom att 

företag använder bloggare som kanal för deras marknadsföring, känner bloggläsaren 

sig i mer säker på att produkten ”håller vad den lovar” och företagens valda 

marknadsföringskanal har på så vis nått sin målgrupp på ett lyckat sätt. (Hsu at al., 

2013) 
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5.2.3 Beteendefasen 

I denna fas skapas responsen på stimulus konsument utsatts för genom företagets 

marknadsföring (Hsu et al. 2013). Alla de mentala stadier konsument har genomgått 

innan denna når beteendefasen är det som ligger till grund för vilket sätt konsument 

väljer att svara på meddelandet och väljer konsument i detta stadium att köpa 

produkt menar Dahlén & Lange (2003) att detta är en form av positiv feedback till 

företaget. För att få bloggläsaren att faktiskt köpa produkten kan företagen 

exempelvis uppmana bloggaren att erbjuda bloggläsaren bland annat rabatter om de 

köper produkten(informant B).  

Enligt Dahlén och Lange (2003) är det viktiga för företag att veta ifall deras 

meddelande till konsumenten kommit fram eller inte. Delar av svaret på den frågan 

ligger i volymmärkesbutikernas försäljning av de produktplacerade varorna och andra 

delar kan de få från de fysiska butikerna (informant A). Ökad försäljning visar på att 

produktplaceringen har varit effektiv. 

 

5.3 Produktplacerade varor säljs slut 
	  
Av de tio produkter vi undersökte sålde alla produkter utan produkt 8 och 9 slut efter 

produktplacering, denna ökade försäljning var en avvikelse från försäljningen innan 

produktplacering. Trots att produkt 8 och 9 inte sålde slut tåls det dock att tillägga att 

försäljningen av dessa produkter avtog till följd av att det endast fanns ett fåtal 

enheter av dessa kvar i butikerna och det är troligt att även dessa produkter med stor 

sannolikhet även skulle ha sålt slut ifall uppföljning av försäljningen av dessa 

produkter skulle ha skett några dagar senare.  

 

5.4 Studenter påverkas i mindre utsträckning än de övriga 
respondenterna 
	  
Resultaten från enkätundersökningen visar på en relativ entydighet. Studenter vid 

Södertörns högskola har köpt eller funderat på att köpa produktplacerade varor i 

mindre utsträckning än vad de övriga respondenterna gjort.  

Empirin från enkätundersökningen visar på en klar korrelation mellan frekventare 

bloggläsande och köp eller fundering på köp av produkter som visas i bloggar. Dock 
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visar resultaten på att det finns en större korrelation mellan frekvent läsande och 

ökade köpt/funderingar på köp bland studenterna. Korrelationen mellan bloggläsande 

och köp/fundering på köp blad de övriga är också hög, men inte lika hög som den är 

bland studenterna. Istället visar resultaten från enkätundersökningen hos det övriga 

att påverkan av produktplacering i bloggar är hög antingen de läser bloggar ofta eller 

mindre ofta. Från den andra omgången av enkätundersökningen visades till och med 

en avvikelse i resultaten från de övriga respondenterna för sådana som läste bloggar 

mer sällan eller aldrig. I andra omgången av enkätundersökningen var 

procentandelen som hade funderat på att köpa en produkt efter att ha sett den i en 

blogg större än hos dem som läste bloggar några gånger i månaden.  

 

5.5 Orsaker till att studenter påverkas i mindre utsträckning 
 

Att studenterna påverkades mindre av produktplacering i bloggar kan bero på att 

högskolestudent ser på reklamen på ett mer kritiskt sätt, de har förmodligen också en 

begränsad budget och kan därför inte handla lika mycket som de som jobbar heltid 

eller som överhuvudtaget jobbar oftare än heltidsstudenter. Att de köper eller 

funderat på att köpa en produkt efter att ha sett den i en blogg mer sällan än vad de 

övriga respondenterna gör kan även bero på att bloggar kanske inte är prioritet då 

man studerar och ägnar mycket tid åt studierna. Denna avvikelse kan också bero på 

att högskolestudenter vill ge ett intryck om att de har viktigare saker för sig än att sitta 

och läsa en blogg och därför uppger ett svar som de tror framställer dem i bättre 

dager. 

 

Även om respondenterna från både Södertörns högskola och från de övriga 

platserna inte köpt produkten var det en relativt stor andel av både studenterna och 

de övriga respondenterna som funderat på att köpa en produkt efter att den 

exponerats i en blogg. Att de bara funderat på att köpa en produkt men inte gjort det 

kan bero på en rad olika faktorer, bland annat bristande ekonomi vid tidpunkten de 

sett produktplaceringen. Det finns alltså en risk för att dessa respondenter som 

funderar på att köpa en produkt faktiskt bara inte har kommit till skott och köpt den 

än, men att detta är något som de planerar att göra vid ett senare tillfälle. 

Produktplaceringen i bloggen har varit effektiv antingen konsumenten köper 
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produkten eller bara funderat på att köpa den produkten eftersom marknadsföraren 

genom att använda bloggaren som medium ut till konsument skapat en medvetenhet, 

en ökad kunskap och ett gillande för den exponerade produkten. Produktplaceringar 

från samma företag eller samma produkt igen kan kanske ge den sista knuffen till en 

preferens för företaget eller produkten, en övertygelse för företaget eller produkten 

och senare leda till ett faktiskt köp av den produktplacerade produkten eller någon 

annan produkt från företaget. 
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6. SLUTSATSER 

I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som härletts ut våra undersökningar. 

 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur produktplacering i bloggar påverkar 

konsumentens köpintentioner och hurvida produktplacering i bloggar är ett effektivt 

sätt för företag att marknadsföra sina produkter. 

 

Utifrån resultaten från våra undersökningar kan vi dra slutsatser om att 

produktplacering i bloggar har en stor påverkan på konsumentens köp och 

köpintentioner, då medparten av respondenterna i vår undersökning hade köpt eller 

funderat på att köpa en produkt efter att ha sett den i en blogg. Vi kan även dra 

slutsater som att ett ökat bloggläsande medför en starkare påverkan av 

produktplacering då korrelationen mellan köp eller fundering på köp av 

produktplacerade produkter ökar med frekventare läsning av bloggar. Hos 

studenterna ser man en starkare korrelation mellan mer bloggläsande och 

köp/funderingar på köp av produkter som exponerats i en blogg, de övriga påverkas 

relativt stor grad antingen de läser bloggar ofta eller mer sällan. 

 

Resultatet från protokollföringen av försäljningen av de produktplacerade 

produkterna i volymmärkesbutikerna ger oss ett tydligt svar på att produktplacering 

har en stark positiv inverkan på försäljningen av de produktplacerade produkterna. I 

genomsnitt ökade försäljningen av de produktplacerade produkterna med 267,7 % 

om man jämför försäljningen före och efter produktplaceringarna. 

 

 

Vi kan inte säga att försäljningen av de produktplacerade produkterna endast ökat på 

grund av produktplaceringarna av dessa, men resultaten från protokollet vi fört över 

försäljningen av de produktplacerade varorna i volymmärkesbutiker gör att vi kan dra 

slutsatsen att det med stor sannolikhet föreligger kausalitet mellan produktplacering 

av klädesplagg och accessoarer i modebloggar och en ökad försäljning av de 

produktplacerade produkterna. Vi ser att företagens val av att produktplacera 

produkter i dessa bloggar alltså haft en positiv effekt på försäljningen. Resultaten från 
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våra undersökningar gör att vi med stor sannolikhet kan dra slutsatsen att 

produktplacering i modebloggar är ett effektivt reklamverktyg. 
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7. REFLEKTIONER 

I detta kapitel reflekterar vi över uppsatsens resultat och tillförlitlighet. Sedan avslutas 

studien med förslag på vidare forskning. 

 

7.1 Egen diskussion kring resultat och slutsatser 
	  
Efter att vi bedrivit forskning kring produktplacering i modebloggar och att denna 

forskning genererat så mycket och otvetydig data kan vi med stor sannolikhet säga 

att det råder belägg för att påstå att produktplacering i bloggar främjar 

volymmärkesbutikernas försäljning av produktplacerade varorna och att 

produktplacering i modebloggar således är ett effektivt kommunikationsverktyg för 

volymmärkesföretagen. Utifrån detta kan vi även dra generaliseringar från våra 

resultat till fenomenet produktplacering i stort. Vi tror att vår undersökning ger belägg 

för att produktplacering i andra sorters bloggar och andra sorters varumärken kan 

vara effektivt. Vi anser att resultaten går att generalisera och överföra på andra 

situationer, miljöer och forskningsansatser. Vi anser även att metoderna vi använt för 

att få svar på våra frågeställningar uppfyller syftet och validiteten för våra 

undersökningar bedöms även den som hög. Vi anser att man med hjälp av de 

resultat som tillkommit ur undersökningarna, kan detta generaliseras till den övriga 

kvinnliga befolkningen i samma åldersgrupp i liknande städer. Resultaten kan också 

användas för att dra slutsatser om huruvida produktplacering i bloggar av andra 

genrer är lika effektivt. I viss mån kan det även utifrån våra resultat dras slutsatser 

om hur pass effektivt produktplacering kan vara i andra medier och hurvida reklam 

som kommunikationsverktyg i stort är effektivt eller inte. 

 

Genom att genomföra enkätundersökningen två gånger och genom att 

protokollföringen genomfördes på tio produkter hade vi möjlighet att jämföra de olika 

omgångarna av undersökningarna och se om resultaten skiljde sig åt. Då inga stora 

avvikelser visades i resultaten kunde vi enas om tolkningen av resultaten, i och med 

detta anser vi att reliabiliteten och replikationsmöjligheterna i vår forskning är hög.  

 

När vi har tittat på produkter som exponerats i bloggar kan vi inte, trots att vi i bästa 

mån undersökt att detta är första gången produkten exponerats, med 
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hundraprocentig säkerhet säga att så är fallet då vi inte undersökt alla blogginlägg i 

alla modebloggar i världen. Plagget vi undersökt kan alltså ha exponerats i 

exempelvis en utländsk blogg före den exponerats i den blogg vi tittat på och därmed 

kan den utländska bloggen medfört ökad försäljning av plagget, detta är inte konstigt 

då de butiker vi valt att undersöka finns i många delar av världen och många 

utländska bloggar är populära i Sverige. 

Modebloggare kan inspireras av andra modebloggare samtidigt som också 

modebloggläsare kan läsa flera olika modebloggar, både av nationellt och 

internationellt slag. Ett blogginlägg i exempelvis en australiensk blogg kan öka 

efterfrågan på ett klädesplagg eller accessoar i Sverige. Trots att detta är ett problem 

med vår undersökning tror vi ändå att vi genom att vi går tillbaka i tiden innan 

produktplaceringen och undersöker försäljningsstatistiken efter produktplaceringen 

med relativt stor säkerhet kan säga att den eventuellt ökade försäljningen till stor eller 

åtminstone viss del beror på att produkten exponerats i en utav bloggarna som vi 

undersökt. 

Avvikelser i försäljningsstatistiken i volymmärkesbutikerna kan förutom detta även 

bero på tidpunkten i månaden, exempelvis om en försäljningsökning sker kring 

löneutbetalningar som vanligtvis är den 25:e i varje månad i Sverige eller om 

minskning beror på att vi valt att undersöka försäljningen av en specifik vara vid en 

tidpunkt i månaden då det generellt sett står sämre till i hushållsekonomin, eller att 

undersökningarna gjordes under julhandeln och folk generellt handlar mer. Vi har 

därför valt att undersöka försäljningsstatistiken under ungefär samma tidsperiod för 

alla olika produkter, men eftersom produkterna exponerades vid olika datum har det 

inte gått att undersöka produkterna under exakt samma tidsram. Det bästa hade varit 

ifall alla produkter exponerades samtidigt och undersökningen av försäljningen skulle 

vara under samma datum. Produkterna vi undersökte hade olika prislapp vilket också 

kan påverka försäljningens resultat då ett par örhängen lättare säljs till kunder som 

impulsköp medan en skinnjacka är ett mer genomtänkt köp, men detta tror vi inte är 

ett stort problem då vi begränsade oss till välkända volymmärkesbutiker som har 

många kunder dagligen. 

Med intervjuerna kan som tidigare nämnts, intervjuareffekt uppstå, och detta innebär 

att informanten ändrar och formar sitt svar efter vad denna tror att intervjuaren vill 

höra och förväntar sig, eller för att informanten helt enkelt inte kan stå för sina åsikter 
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eller tycker att något är känsligt att prata om. Vid intervjuer kan även prestigebias 

uppstå då informanten kan tendera att överdriva sitt svar och exempelvis uppge att 

den har 500 000 läsare istället för 200 000 läsare för att verka viktigare och överdriva 

sin egen roll.  För att undvika intervjuareffekten är informanterna i uppsatsen 

anonyma vilket gör att de kan känna sig mer bekväma och öppna med informationen 

som de annars kanske inte velat berätta. 

 Vi tror att huvudanledningarna till att företag väljer att produktplacera sina produkter i 

bloggar är att de dels vill öka försäljningen av de produkplacerade produkterna men 

främst för att de vill öka medvetenheten kring deras varumärke och att produkterna i 

bästa fall associeras med bloggaren vilket leder till att varumärket får en högre 

placering i konsumentens mentala lista.. 

 

 

7.2 Vidare forskning 
 

Det hade varit intressant att vidga denna undersökning till att omfatta försäljningen av 

de produktplacerade produkterna på internet, i hela Sverige eller i ett annat land. Hur 

man effektivast placerar en produkt i en blogg för att nå så stor försäljningsökning av 

produkten som möjligt hade också det varit ett intressant ämne att bygga vidare på. I 

en sådan undersökning hade man kunnat undersöka produkplaceringsstrategier och 

sedan titta på försäljningen av de produktplacerade varorna när de placeras i olika 

sammanhang och på olika sätt; exempelvis att ett klädesplagg bärs av bloggaren, att 

bloggaren skriver om produkten eller att produkten exponeras på en av bloggarens 

vänner i bakgrunden. 

En annan intressant studie är att mer djupgående gå in på hur företagen tar ställning 

till att marknadsföra sina produkter i bloggar. Vilka aspekter måste de ta hänsyn till, 

hur de väljer vilken blogg som ska marknadsföra deras produkter och på vilket sätt 

vill de att produkten ska framföras. Vilka risker tar de genom att använda ett nytt 

marknadsföringssätt och vad hoppas vinna på det. 

Vidare skulle en jämförande studie mellan två olika bloggar med olika genre vara 

spännande att undersöka. Hur produktplaceringens försäljningspåverkan skulle bli i 

en inredningsblogg tillskillnad från en modeblogg exempelvis. 
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Bilaga 1 – Fullständigt resultat från protokollföringen av försäljningen i 
volymmärkesbutikerna 
 
 

Produ
kt 

Datum 
produkt 
exponerats på 
blogg 

Antal 
sålda 
enhet
er 15 
dagar 
innan 
p.p. 

Antal 
såld
a 
enhe
ter  
11 
daga
r 
inna
n 
p.p. 

Antal 
såld
a 
enhe
ter 7 
daga
r 
inna
n 
p.p. 

Antal 
såld
a 
enhe
ter 3 
daga
r 
inna
n 
p.p. 

Antal 
såld
a 
enhe
ter 1 
dag 
efter 
p.p. 

Antal 
såld
a 
enhe
ter 5 
daga
r 
efter 
p.p. 

Antal 
såld
a 
enhe
ter 9 
daga
r 
efter 
p.p. 

Antal 
sålda 
enhet
er 13 
dagar 
efter 
p.p. 

1 2013-11-13 2 3 1 2 10 11 9 - 
2 2013-11-28 2 1 2 4 10 14 - - 
3 2013-12-05 3 3 -1 4 15 12 - - 
4 2013-12-05 5 6 5 4 22 9 5 - 
5 2013-12-11 2 4 5 4 23 10 - - 
6 2013-12-14 4 2 1 2 11 10 - - 
7 2013-12-14 4 8 2 -2 15 11 5 - 
8 2013-12-17 10 4 8 10 53 25 14 3 
9 2013-12-23 2 1 1 3 14 10 2 1 

10 2013-12-23 3 3 2 1 24 - - - 

 

 
 
- = vara slut 
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dagar 
efter 
p.p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 

Bilaga 2 - Fullständigt resultat från enkätundersökningen 

 
Enkätundersökningen genomfördes i två omgångar. I första omgången svarade totalt 

391 respondenter och i andra omgången svarade 437 respondenter på vår 

enkätundersökning. Totalt svarade 828 respondenter på våra enkätundersökningar. 

 

Resultat från enkätundersökning omgång 1: 
 
 

Södertörn Övriga 

Totalt: 83 st Totalt: 308 st 

 

Södertörn Övriga 

Hur ofta läser du bloggar? 

Dagligen: 10 respondenter ≈ 12,0 % 

Några ggr i veckan: 32 respondenter 
≈38,6 % 

Några ggr i månaden: 19 respondenter ≈ 
22,9 % 

Mer sällan eller aldrig: 22 respondenter ≈ 
26,5 % 

 

Dagligen: 98 respondenter ≈ 31,8 % 

Några ggr i veckan: 119 respondenter ≈ 
38,6 % 

Några ggr i månaden: 72 respondenter  
≈ 23,4 % 

Mer sällan eller aldrig: 19 respondenter ≈ 
6,2 % 

 

 

Södertörn Övriga 



	  

Av dem respondenter som läser bloggar dagligen: 

Har du någon gång köpt en produkt efter att du sett den i en blogg? 

Totalt: 10 respondenter 

Ja: 6 respondenter ≈ 60,0 % 

Nej: 4 respondenter ≈ 40,0 % 

Totalt: 98 respondenter 

Ja: 80 respondenter ≈ 81,6 % 

Nej: 18 respondenter ≈ 18,4 % 

Om nej; Har du någon gång funderat på att köpa en produkt efter att du sett 
den i en blogg? 

Totalt: 4 respondenter 

Ja: 2 respondenter ≈ 50,0 % 

Nej: 2 respondenter ≈ 50,0 % 

Totalt: 18 respondenter 

Ja: 15 respondenter ≈ 83,3 % 

Nej: 3 respondenter ≈ 16,7 % 

 

Södertörn Övriga 

Av dem respondenter som läser bloggar några gånger i veckan: 

Har du någon gång köpt en produkt efter att du sett den i en blogg? 

Totalt: 32 respondenter 

Ja: 16 respondenter ≈ 50,0 % 

Nej: 16 respondenter ≈ 50,0 % 

Totalt: 119 respondenter 

Ja: 82 respondenter ≈ 68,9 % 

Nej: 37 respondenter ≈ 31,1 % 

Om nej; Har du någon gång funderat på att köpa en produkt efter att du sett 
den i en blogg? 



	  

Totalt: 16 respondenter 

Ja: 4 respondenter ≈ 25,0 % 

Nej: 12 respondenter ≈ 75,0 % 

Totalt: 37 respondenter 

Ja: 24 respondenter ≈ 64,9 % 

Nej: 13 respondenter ≈ 35,1 % 

 

 

Södertörn Övriga 

Av dem respondenter som läser bloggar några gånger i månaden: 

Har du någon gång köpt en produkt efter att du sett den i en blogg? 

Totalt: 19 respondenter 

Ja: 0 respondenter ≈ 0,0 % 

Nej: 19 respondenter ≈ 100,0% 

Totalt: 72 respondenter 

Ja: 45 respondenter ≈ 62,5 % 

Nej: 27 respondenter ≈ 37,5 % 

Om nej; Har du någon gång funderat på att köpa en produkt efter att du sett 
den i en blogg? 

Totalt: 19 respondenter 

Ja: 3 respondenter ≈ 15,8 % 

Nej: 13 respondenter ≈ 68,4 % 

Totalt: 27 respondenter 

Ja: 18 respondenter ≈ 66,7 % 

Nej: 9 respondenter ≈ 33,3 % 

 

 

Södertörn Övriga 

Av dem respondenter som läser bloggar mer sällan eller aldrig: 

Har du någon gång köpt en produkt efter att du sett den i en blogg? 



	  

Totalt: 22 repondenter 

Ja: 0 respondent ≈ 0,0 % 

Nej: 22 respondenter ≈ 100,0% 

Totalt: 19 respondenter 

Ja: 9 respondenter ≈ 47,4 % 

Nej: 10 respondenter ≈ 52,6 % 

Om nej; Har du någon gång funderat på att köpa en produkt efter att du sett 
den i en blogg? 

Totalt: 22 respondenter 

Ja: 3 respondenter ≈ 13,6 % 

Nej: 19 respondenter ≈ 86,4 % 

Totalt: 10 respondenter 

Ja: 5 respondenter ≈ 50,0 % 

Nej: 5 respondenter ≈ 50,0 % 
 

 

 

Resultat från enkätundersökning omgång 2: 
 
 

Södertörn Övriga 

Totalt: 104 st Totalt: 333 st 

 

Södertörn Övriga 

Hur ofta läser du bloggar? 

Dagligen: 22 respondenter ≈ 21,2 % 

Några ggr i veckan: 46 respondenter ≈ 
44,2 % 

Några ggr i månaden: 15 respondenter ≈ 
14,4 % 

Mer sällan eller aldrig: 21 respondenter ≈ 
20,2 % 

Dagligen: 108 respondenter ≈ 32,4 % 

Några ggr i veckan: 131 respondenter ≈ 
39,3 % 

Några ggr i månaden: 69 respondenter  
≈ 20,7 % 

Mer sällan eller aldrig: 25 respondenter ≈ 
7,5 % 



	  

 

Södertörn Övriga 

Av dem respondenter som läser bloggar dagligen: 

Har du någon gång köpt en produkt efter att du sett den i en blogg? 

Totalt: 22 respondenter 

Ja: 14 respondenter ≈ 63,6 % 

Nej: 8 respondenter ≈ 36,4 % 

Totalt: 108 respondenter 

Ja: 87 respondenter ≈ 80,6 % 

Nej: 21 respondenter ≈ 19,4 % 

Om nej; Har du någon gång funderat på att köpa en produkt efter att du sett 
den i en blogg? 

Totalt: 8 respondenter 

Ja: 6 respondenter ≈ 75,0 % 

Nej: 2 respondenter ≈ 25,0 % 

Totalt: 21 respondenter 

Ja: 19 respondenter ≈ 90,5 % 

Nej: 2 respondenter ≈ 9,5 % 

 

Södertörn Övriga 

Av dem respondenter som läser bloggar några gånger i veckan: 

Har du någon gång köpt en produkt efter att du sett den i en blogg? 

Totalt: 46 respondenter 

Ja: 27 respondenter ≈ 58,7 % 

Nej: 19 respondenter ≈ 41,3 % 

Totalt: 131 respondenter 

Ja: 85 respondenter ≈ 64,9 % 

Nej: 46 respondenter ≈ 35,1 % 

Om nej; Har du någon gång funderat på att köpa en produkt efter att du sett 



	  

den i en blogg? 

Totalt: 19 respondenter 

Ja: 6 respondenter ≈ 31,6 % 

Nej: 13 respondenter ≈ 68,4 % 

Totalt: 46 respondenter 

Ja: 33 respondenter ≈ 71,7 % 

Nej: 13 respondenter ≈ 28,3 % 

 

 

Södertörn Övriga 

Av dem respondenter som läser bloggar några gånger i månaden: 

Har du någon gång köpt en produkt efter att du sett den i en blogg? 

Totalt: 15 respondenter 

Ja: 2 respondenter ≈ 13,3 % 

Nej: 13 respondenter ≈ 86,7 % 

Totalt: 69 respondenter 

Ja: 42 respondenter ≈ 60,9 % 

Nej: 27 respondenter ≈ 39,1 % 

Om nej; Har du någon gång funderat på att köpa en produkt efter att du sett 
den i en blogg? 

Totalt: 10 respondenter 

Ja: 2 respondenter ≈ 20,0 % 

Nej: 8 respondenter ≈ 80,0 % 

Totalt: 27 respondenter 

Ja: 19 respondenter ≈ 70,4 % 

Nej: 8 respondenter ≈ 29,6 % 

 

 

Södertörn Övriga 



	  

Av dem respondenter som läser bloggar mer sällan eller aldrig: 

Har du någon gång köpt en produkt efter att du sett den i en blogg? 

Totalt: 21 repondenter 

Ja: 1 respondent ≈ 4,8 % 

Nej: 20 respondenter ≈ 95,2% 

Totalt: 25 respondenter 

Ja: 12 respondenter ≈ 48,0 % 

Nej: 13 respondenter ≈ 52,0 % 

Om nej; Har du någon gång funderat på att köpa en produkt efter att du sett 
den i en blogg? 

Totalt: 20 respondenter 

Ja: 0 respondenter ≈ 0,0 % 

Nej: 20 respondenter ≈ 100,0% 

Totalt: 13 respondenter 

Ja: 9 respondenter ≈ 69, 2 % 

Nej: 4 respondenter ≈ 30,8 % 
 

 
 

Resultat från båda omgångarna av enkätundersökningen: 

 

Södertörn Övriga 

Totalt: 187 st Totalt: 641 st 

 

Södertörn Övriga 

Hur ofta läser du bloggar? 



	  

Dagligen: 32 respondenter ≈ 17,1 % 

Några ggr i veckan: 78 respondenter ≈ 
41,7 % 

Några ggr i månaden: 34 respondenter ≈ 
18,5 % 

Mer sällan eller aldrig: 43 respondenter ≈ 
23,0 % 

 

Dagligen: 206 respondenter ≈ 32,1 % 

Några ggr i veckan: 250 respondenter ≈ 
39,0 % 

Några ggr i månaden: 141 respondenter  
≈ 22,0 % 

Mer sällan eller aldrig: 44 respondenter ≈ 
6,9 % 

 

 

Södertörn Övriga 

Av dem respondenter som läser bloggar dagligen: 

Har du någon gång köpt en produkt efter att du sett den i en blogg? 

Totalt: 32 respondenter 

Ja: 20 respondenter ≈ 62,5 % 

Nej: 12 respondenter ≈ 37,5 % 

Totalt: 206 respondenter 

Ja: 167 respondenter ≈ 81,1 % 

Nej: 39 respondenter ≈ 18,9 % 

Om nej; Har du någon gång funderat på att köpa en produkt efter att du sett 
den i en blogg? 

Totalt: 12 respondenter 

Ja: 8 respondenter ≈ 66,7 % 

Nej: 4 respondenter ≈ 33,3 % 

Totalt: 39 respondenter 

Ja: 34 respondenter ≈ 87,2 % 

Nej: 5 respondenter ≈ 12,8 % 

 

Södertörn Övriga 



	  

Av dem respondenter som läser bloggar några gånger i veckan: 

Har du någon gång köpt en produkt efter att du sett den i en blogg? 

Totalt: 78 respondenter 

Ja: 43 respondenter ≈ 55,1 % 

Nej: 35 respondenter ≈ 44, 9 % 

Totalt: 250 respondenter 

Ja: 167 respondenter ≈ 66, 8 % 

Nej: 83 respondenter ≈ 33,2 % 

Om nej; Har du någon gång funderat på att köpa en produkt efter att du sett 
den i en blogg? 

Totalt: 35 respondenter 

Ja: 10 respondenter ≈ 28,6 % 

Nej: 25 respondenter ≈ 71,4 % 

Totalt: 83 respondenter 

Ja: 57 respondenter ≈ 68,7 % 

Nej: 26 respondenter ≈ 31,3 % 

 

 

Södertörn Övriga 

Av dem respondenter som läser bloggar några gånger i månaden: 

Har du någon gång köpt en produkt efter att du sett den i en blogg? 

Totalt: 34 respondenter 

Ja: 5 respondenter ≈ 14,7 % 

Nej: 29 respondenter ≈ 85,,3% 

Totalt: 141 respondenter 

Ja: 87 respondenter ≈ 61,7 % 

Nej: 54 respondenter ≈ 38,3 % 

Om nej; Har du någon gång funderat på att köpa en produkt efter att du sett 
den i en blogg? 



	  

Totalt: 29 respondenter 

Ja: 5 respondenter ≈ 17,2 % 

Nej: 24 respondenter ≈ 82,8 % 

Totalt: 54 respondenter 

Ja: 37 respondenter ≈ 68,5 % 

Nej: 17 respondenter ≈ 31,5 % 

 

 

 

 

Södertörn Övriga 

Av dem respondenter som läser bloggar mer sällan eller aldrig: 

Har du någon gång köpt en produkt efter att du sett den i en blogg? 

Totalt: 43 repondenter 

Ja: 1 respondent ≈ 2,3 % 

Nej: 42 respondenter ≈ 97,7% 

Totalt: 44 respondenter 

Ja: 21 respondenter ≈ 47,7 % 

Nej: 23 respondenter ≈ 52,3 % 

Om nej; Har du någon gång funderat på att köpa en produkt efter att du sett 
den i en blogg? 

Totalt: 42 respondenter 

Ja: 3 respondenter ≈ 7,1 % 

Nej: 39 respondenter ≈ 92,9% 

Totalt: 23 respondenter 

Ja: 15 respondenter ≈ 65,2 % 

Nej: 8 respondenter ≈ 34,8 % 
 

 

 

 
 
 
 
 



	  

 

Bilaga 3 – Enkäten 
 
Hur ofta läser du bloggar? 

o   Dagligen 
o   Några ggr i veckan 
o   Några ggr i månaden 
o   Mer sällan eller aldrig 

Har du någon gång köpt en produkt efter att du sett/läst om den i en blogg? 

o   Ja 
o   Nej 

Om nej; Har du någon gång funderat på att köpa en produkt efter att du 

sett/läst om den i en blogg? 

o   Ja 
o   Nej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
Bilaga 4 - Frågeformulär; informant A 
 
 

1. Frågar kunder ofta om kläder och hänvisar till bloggar? 
 

2. Ökar efterfrågan på nya kollektioner efter att de har visats i en blogg? 
 

 
3. När de nya kollektionerna som annonserats i bloggar kommit ut i butik, märker 

man när någon bloggat om det? 
 

4. Kommer folk ihåg kollektionen från ett blogginlägg som lagts upp en säsong 
tidigare? 

 
 

5. Refererar kunder tlll bloggare när de letar efter en produkt i butiken? 
 

6. Är det män eller kvinnor som oftast frågar efter plagg från att ha sett den i en 
blogg? vilken åldersgrupp skulle du uppskatta att dessa män eller kvinnor 
tillhör? 

 
 

7. Beställs det in fler utav produkterna som det bloggas om? alltså, finns det 
medvetenhet från butikens håll om dessa produkter? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
Bilaga 5 - Frågeformulär; informant B 
 

1. Vad för slags blogg drev du? Hur många läsare hade du osv.? 

2. Hur gick företagen till väga när de kontaktade dig? 

3. Var det bara erbjudanden som var i samma stil som din blogg eller kunde du 
få erbjudanden som var av helt annan genre? 

4. Vad brukade de erbjuda som ersättning för exponering av deras produkt i din 
blogg? 

5. Hur valde du vilka produkter som du ville exponera i din blogg? Var det 
strategiska val?  

6. Kände du att du kunde stå för alla exponeringar? 

7. Nackdelar/fördelar med att ha en blogg? 

8. Ångrar du något med din blogg? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
Bilaga 6 - Produkterna som undersöktes 
 

 
Produkt 1 

Produkt 1 publicerades i Sofi Fahrmans blogg 18/11-13. Produkt 1 är ett par skor från 
Zara. 

 

 
 

(Bildkälla: http://bloggar.aftonbladet.se/sofissnapshots/2013/11/pa-min-onskelista-
94/#disqus_thread ) 

 
 
  
 
 
 
 
 



	  

 
 
 

Produkt 2 
Produkt 2 publicerades 28/11-13 på Elin Klings blogg. Produkt 2 är ett par skor från 

Zara. 

 
 

(Bildkälla: http://thewall.elin-kling.com/2013/11/ 
 
 
 
 

Produkt 3 och 4 



	  

 
Produkt 2 och 3 publicerades i samma inlägg på Petra Tungårds blogg 5/12-13. 

Produkt 2 är en kappa från Zara och produkt 3 är ett par byxor från Mango. 
 
 

 
(Bildkälla: http://petra.metromode.se/2013/12/05/gardagens-4/#comments) 

 
 
 
 



	  

Produkt 5 
 

Produkt 5 publicerades på Sofi Fahrmans blogg 11/12-13. Produkt 5 är en skinnjacka 
från H&M. 

 

 
 
 

(Bildkälla: http://bloggar.aftonbladet.se/sofissnapshots/2013/12/wardrobe-favorites-
2/#disqus_thread) 

 
 

Produkt 6 och 7 
 

Produkt 6 och 7 publicerades i samma inlägg 14/12-13. Produkt 6 är en väska och 
produkt 7 är en kappa. Båda produkterna kommer från Zara. 

 



	  

 
 

(Bildkälla: http://kenzas.se/2013/12/14/zebra-3/#comments) 
 
 
 
 



	  

Produkt 8 
 
 

Produkt 8 publicerades i Kenzas blogg 17/12-13. Produkt 8 är ett örhänge som 
kommer från H&M. 

 
 

 
(Bildkälla: http://kenzas.se/2013/12/17/black-black-black/#comments) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Produkt 9 och 10 
Produkt 9 och 10 publicerades 23/12-13 i samma inlägg i Elin Klings blogg.  Produkt 

9 är en klänning från Mango och produkt 10 är en blus från Top Shop. 
 

 
 

(Bildkälla: http://thewall.elin-kling.com/2013/12/23/hottest-arrivals-12/#comments) 
 
 
 


