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Antalet bloggar växer och läsarantalet för bloggar likaså, framför allt har en ökning märkts hos unga kvinnor 

(Findahl, 2011). Att bloggläsandet har ökat medför att läsaren sätter sig själv i en situation där de kan utsät-

tas för påverkan, både i form av bloggtext samt reklam i form av annonser. Frågan är om det nya bloggfe-

nomenet nu kommer att ta över som en ny marknadsföringskanal gentemot de traditionella annonsrekla-

merna. Kommer de personliga blogginläggen att påverka mer än traditionell reklam?  

Syftet med denna studie är därför att undersöka om unga kvinnor upplever att deras köpintentioner påver-

kas av bloggar. Genom att undersöka om ett specifikt blogginlägg har en uppfattad påverkan på unga kvin-

nor och deras upplevda köpintentioner jämfört med en annons, ämnar vi att öka förståelsen för bloggar och 

makten bakom datorskärmen. För att uppfylla syftet behandlades följande två hypoteser;  

 

1. Unga kvinnors bloggvanor uppfattas ha en påverkan på dem och deras upplevda köpintentioner. 

2. Blogginlägget har en större uppfattad påverkan på unga kvinnors upplevda köpintentioner jämfört 

med annonsen 

För att undersöka detta tilldelades respondenterna slumpmässigt två olika enkäter vid undersökningstill-

fällena. Den ena enkäten mätte den uppfattade påverkan av ett produktinriktat blogginlägg, den andra av en 

annons. Respondenterna är utvalda med hjälp av ett bekvämlighetsurval och består av 128 unga kvinnor 

som går sista året på gymnasiet. Undersökningen har bedrivits under skoltid på fyra av de största gymnasie-

skolorna i Jönköping. Datamaterialet som samlades in från enkätundersökningen matades sedan in i ett pro-

gram för statistikbehandling, SPSS. Dessa grupper jämfördes sedan statistiskt för att kunna antingen förkasta 

eller acceptera hypoteserna. 

 

Resultatet av undersökningen visar att respondenterna upplever att deras köpintentioner blir påverkade av 

deras vanor av bloggar. Det visar även att sambandet mellan deras bloggvanor och upplevda köpintentioner 

är positivt. De vars bloggvanor är mer frekventa har också större intentioner att handla något som de har 

läst om i ett blogginlägg. De upplever också att deras köpintentioner påverkas mer av ett blogginlägg än av 

en annons. Skillnaden är dock liten. 
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SUMMARY 
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The power on the other side of the computer screen 

A study of the blog’s effect on young women’s perceived purchase intentions               Pages: 68 

Blogs are increasing in popularity, especially among young women, both when it comes to writing blogs and 

reading them (Findahl, 2011). As a consequence, readers are putting themselves in a situation where they are 

being exposed to influence. The question arisen from this is whether blogs should be given more attention 

and if companies should consider them part of their marketing strategies. Will the personal blog posts have 

a greater effect on consumers compared to traditional advertising?   

The purpose of this study is therefore to investigate if young women perceive that their purchase intentions 

are influenced by blogs. By investigating if a specific blog post has a perceived influence on young women 

and their purchase intentions compared to an advert, we aim to increase the understanding within the sub-

ject of blogs and to recognize the power on the other side of the computer screen. In order to fulfill the 

purpose, following hypothesis were addressed:   

1. Young women’s experiences of blogs are perceived to have an influence on them and their per-

ceived purchase intentions.  

2. The blog post has a greater influence on young women and their perceived purchase intentions 

compared to the advert.   

The respondents were randomly allocated two different surveys where one measured the respondent’s per-

ceived influence from blog posts and the other measured the respondent’s perceived influence from an ad-

vert. The sample was conducted by the use of convenience sampling and consisted of 128 young women 

who all are attending their last year in high school in the four largest schools in Jönköping. In order to re-

ceive statistical results, the collected data from the surveys were entered in a statistics program called SPSS. 

The groups were then compared in order to establish if the hypotheses would be rejected or accepted.  

The results from the study show that the respondents experience that their purchase intentions are influ-

enced by blogs. Furthermore, there is a positive correlation between their blog experiences and their per-

ceived purchase intentions; those who are more frequent in their use of blogs, have more intentions to buy 

something that they have read about on blogs. They also experienced that their purchase intentions are in-

fluenced more by the blog post than the advert. The difference is small though. 

Key words: Blogs, influence, purchase intentions, electronic word-of-mouth, adolescent 
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1 Inledning 
 

Detta kapitel kommer att förse läsaren med en beskrivning av bakgrunden till studien, som i sin tur kommer att 
leda till problemdiskussionen som vi har uppmärksammat. Följt av detta är en formulering av syftet och fråge-
ställningar.  

 

1.1 Bakgrund 
4 499 180. Så många svenska användare finns på Facebook idag (Socialbakers, 2011-12-16). Att 

sociala medier har blivit en del av vår vardag är det ingen tvekan om. Vare sig det handlar om att 

logga in på Facebook för att kolla in vännernas senaste bilder, läsa de senaste uppdateringarna på 

ens favoritbloggar eller att slänga iväg en statusuppdatering på 140 tecken på Twitter. Vi är både 

omringade av och uppkopplade till sociala medier. Information som tidigare krävde lite mer re-

search är nu tillgängligt och redo att spridas. Om vi är intresserade av att köpa en ny mobiltele-

fon, tar det en sekund innan Google har listat flera hundra träffar. Om någon har haft en bra er-

farenhet av en restaurang, läggs det snabbt upp en statusuppdatering på Facebook om varför den 

är så bra och var vi kan hitta denna restaurang. Om någon har läst om ett bra boktips på sin 

Twitter, är det bara att återtwittra och sprida vidare detta budskap.  

Överallt ser och hör vi rekommendationer, recensioner och omdömen om produkter, tjänster 

och varumärken. Det som tidigare krävde munnar har nu ersatt med ett tangentbord. Det är med 

andra ord inte relevant att diskutera effekterna av word-of-mouth, som det är att diskutera effek-

terna av elektronisk word-of-mouth. Mitt i allt det roliga över att alltid vara uppdaterad och hela 

tiden få ny information är det inte så konstigt om man glömmer bort konsekvenserna som den 

ökande användningen av sociala medier medför. Både för företagen och för konsumenter. I och 

med elektronisk word-of-mouth har ”ingen” blivit ”någon”. Med några tecken inknappade på 

tangentbordet och ett enkelt musklick kan vem som helst uttrycka sina åsikter. Vissa röster hörs 

dock högre än andras. 

I början av 2011 började en av Sveriges största bloggare, Alexandra ”Kissie” Nilsson, att skriva 

om sin nya diet. Hon skrev den 15 januari ett inlägg om att hon ska börja på en diet bestående av 

endast barnmat för att gå ner i vikt. Detta skulle hon kombinera med bantningspiller för att bäst 

nå resultat och minska i vikt (Kissies, 2011-01-15). Hon fortsatte sedan med detta och uppdate-

rade sina läsare kontinuerligt om hur det gick samtidigt som bilder på en smalare Kissie började 

synas på bloggen. I februari rapporterades det att barnmatsförsäljningen hade fördubblats sedan 

Kissie började blogga om sin nya diet (Nyhetspressen, 2011-02-21). 

Barnmatstillverkaren Semper blev förknippade med detta eftersom Kissie publicerade produkt-

bilder på barnmat bestående av varumärket Semper. Detta resulterade i att Semper blev tvungna 

att svara på allmänhetens frågor om barnmat och gå ut med att barnmat inte ska användas till 

bantning (Ström, 2011-03-18).  

28 september 2011 berättar Kissie om en intervju som hon har gjort med ungdomstidningen 

Frida. Hon skriver i sin blogg:  
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”I intervjun avslöjar jag att jag tex aldrig ätit barnmat, haha! Att det var ett skämt, för herregud vad stort det 

var? Folk började på riktigt apa efter mig och mataffärerna fick köpa in extra mycket barnmat. Herregud.. 

Sjukt vilken makt man har, inte alltid jag tänker på det.” (Kissies, 2011-09-28). 

I september 2011 skrev en annan välkänd bloggerska, Carolina Gynning, om ett tips till sina lä-

sare där hon rekommenderade att använda ricinolja för håret (Gynning, 2011-09-08). Ricinolja är 

egentligen ett receptfritt laxeringsmedel och finns tillgängligt på apotek. Trots detta dröjde det 

inte länge förrän apotekens försäljning av ricinolja började öka. Flera apotek sålde slut på pro-

dukten och började beställa fler förpackningar än vanligt för att möta efterfrågan. Apotekstekni-

kern Malin Staf säger till Motala & Vadstena Tidning att ”det är mest tjejer mellan 14 och 18 år. De 

berättar att de använder det som hårinpackning för att få håret att växa och bli tjockare” (Biamont, 2011-11-

29).  

Att några ord från människor som man inte riktigt känner kan ha en sådan påverkan på folk och 

deras köpbeslut är ganska otroligt och det är just det exemplen med Kissie och Gynning illustre-

rar. Dock är detta fenomen inget nytt inom världen av marknadsföring och PR. Att förstå och 

fastställa vilka faktorer som påverkar unga konsumenter och deras köpbeteende har under senare 

tid blivit mer och mer uppmärksammat inom forskningen för konsumententpåverkan (Martin & 

Bush, 2000). Bandura (1977) definierade redan på 70-talet termen konsumentförebild som den indi-

viduella konsumenten kommer i kontakt med och som potentiellt kan påverka konsumentens 

köpbeslut. Forskningen har till största del centrerats kring hur föräldrar, släktingar och lärare till 

konsumenten påverkar köpbeteendet. På senare tid har forskningen dock expanderats och un-

dersöker även andra individer som konsumenter exponeras för utan att de riktigt möter eller har 

direkt kontakt med dem (Martin & Bush, 2000). Till exempel har Lockwood och Kunda (1997) 

visat i sin studie om hur förebilder påverkar självbilden hos unga vuxna, att individer med ena-

stående prestationer kan verka som förebilder för andra och att dessa kan motivera unga vuxna 

att ta till sig speciella självbilder och livsstilsmönster.  

När det gäller vem det är som faktiskt läser bloggar skiljer det sig markant mellan män och kvin-

nor. 16 % av de svenska kvinnorna läser dagligen bloggar jämfört med endast 5 % av männen. 

Det existerar även en skillnad mellan äldre och yngre kvinnor som aktivt läser bloggar. Bland 

unga kvinnor ligger siffran på mellan 80-85 % medan motsvarande siffra för äldre kvinnor ligger 

på 30-40 % (Findahl, 2011). Män och kvinnor skiljer sig inte endast vid användningen av bloggar, 

utan olikheter finns även i deras köpbeteende. Forskning har visat att män och kvinnor strävar 

efter olika mål i enlighet med könsrollen. Män tenderar att sträva efter mer självcentrerade mål 

medan kvinnor har ett mål både relaterat till sig själva och till andra (Shoaf, Scattone, Morrin, & 

Maheswaran, 1995). Kvinnor tycker också att vänskap är viktigt vilket skulle kunna innebära att 

de är mer mottagliga för word-of-mouth genom dessa vänner, vilket i sin tur då gör dem mer 

utsatta för påverkan (Bolen, 1994). En slutsats som Colliander och Dahlén (2011) gjorde i sin 

studie om bloggar är att bloggläsare uppfattar bloggaren som en vän: 

”After repeated exposure on a blog, a relationship develops. Because of that perceived intimacy, readers may start 

to consider the blogger a friend. As such, the blogger becomes an important part of their daily lives” (Colliander 

& Dahlén, 2011, s. 314).  
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Om unga kvinnor är den största grupp som aktivt läser bloggar och de som uppfattar bloggaren 

som en vän, kan det då vara så att deras köpbeteende påverkas av bloggar? Kan bloggar påverka 

unga kvinnor och deras upplevda köpintentioner till en större utsträckning än reklam och annon-

ser? Om så är fallet, ska företag satsa mer på att exponeras i bloggar?  

1.2 Problemformulering 

Det börjar bli mer och mer tydligt att sociala medier i allmänhet och bloggar i synnerhet får en 

större del i våra liv. Trots detta är bloggar en okontrollerad plattform vars värde till stor del fort-

farande inte är bevisat (Colliander & Dahlén, 2011).  

Trammell och Keshelashvili (2005) skriver i sin studie om bloggar: 

“As blogs rise in popularity, gain readers, and possibly garner more influence over the media and public opinion, it 

is important to move forward from this baseline analysis of who these bloggers are to actually test what influence 

they wield.” (Trammell & Keshelashvili, 2005, s. 978). 

Colliander och Dahlén (2011) har i sin studie ”Following the Fashionable Friend: The power of 

social media” gjort precis detta. Författarna av studien jämförde effektiviteten av bloggar med 

online tidningar på konsumenternas attityder och intentioner gentemot varumärket som exploa-

terades i texterna. Resultaten visade att bloggar kan förklaras som ”trendiga vänner”. De menar 

att bloggläsarnas relation till bloggare är snarlik och mäktig som en word-of-mouth relation. Vi-

dare visade deras studie att bloggar har en större effekt på konsumenter jämfört med onlinetid-

ningar. Bloggläsare följer deras ”trendiga” bloggar och så länge som bloggare följer varumärken 

kommer deras läsare att bilda relationer med varumärkena också.  

Dock har denna studie fokuserat på att undersöka konsumenter generellt. Eftersom det främst är 

unga kvinnor i åldern 16-25 som läser och följer bloggar (Findahl, 2011), är det därför angeläget 

att undersöka hur deras relation är till bloggar. Vidare menar Zollo (1995) att tonåringar är väl-

digt viktiga målgrupper för marknadsförare. Detta för att de 1) influerar deras föräldrars köpbe-

slut, 2) kommer att spendera mycket pengar i framtiden och 3) sätter trender.  

I takt med att fler och fler företag söker sig till sociala medier och utökar sin marknadsförings-

budget på bloggar är det av stor vikt att förstå vad konsumenter, i detta fall unga kvinnor, har för 

relation till bloggar för att på bästa sätt skapa de mest effektiva kommunikationsstrategierna (Chu 

& Kamal, 2008). Trots detta är bloggar ändå ett outforskat område och saknar tidigare forskning. 

Som exemplen med Kissie och Gynning tydligt illustrerar har bloggar en roll i unga kvinnors liv. 

Genom vår undersökning vill vi visa att bloggar har en makt som bör uppmärksammas. Även 

om resultaten från studien inte är generaliserbara ämnar vi ändå att öka förståelsen för bloggar 

och på så sätt bidra med nya insikter till medie- och kommunikationsområdet.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att undersöka om unga kvinnor upplever att deras köpintentioner påver-

kas av bloggar. Genom att undersöka om ett specifikt blogginlägg har en uppfattad påverkan på 

unga kvinnor och deras upplevda köpintentioner jämfört med en annons, ämnar vi att öka för-

ståelsen för bloggar och makten bakom datorskärmen.  

 

För att kunna uppfylla syftet ska dessa frågeställningar behandlas: 

 Påverkas de upplevda köpintentionerna hos unga kvinnor av deras upplevda bloggvanor? 

 Upplever unga kvinnor att de är mer benägna att handla produkter som presenteras i det 

produktinriktade blogginlägget än annonsen? 

1.4 Avgränsningar  

Vi har som mål att undersöka om bloggar är ett effektivt marknadsföringsverktyg genom att ta 

reda på om ett specifikt blogginlägg skulle kunna påverka unga kvinnors upplevda köpintention-

er. Det ligger därför inte i vårt intresse att undersöka hur bloggar i allmänhet påverkar eller hur 

ett företag bäst kan utnyttja bloggar för att kunna påverka unga kvinnor. Vi kommer därför inte 

att dra slutsatser om vilka bloggar som är mest effektiva eller hur blogginläggen ska vara utfor-

made för att de ska ha störst effekt på unga kvinnor och deras upplevda köpintentioner.  

Vi kommer att använda oss av begreppen bloggen och bloggaren, men då vi i denna studie inte äm-

nar undersöka skillnaden mellan begreppen kommer vi heller inte att skilja på betydelsen av be-

greppen, utan menar att bloggaren har i denna studie samma innebörd som bloggen. 

Avgränsningar har även gjorts gällande urvalet till denna studie. Urvalet har blivit avgränsat både 

geografiskt och demografiskt eftersom deltagarna till enkätundersökningen har bestått av unga 

kvinnor från olika gymnasieskolor i Jönköping.  
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2 Teoretisk referensram  
 

Detta kapitel ger en översikt av vilka teorier och studier som har gjorts inom områdena sociala medier, bloggar, 
elektronisk word-of-mouth, påverkan och kvinnligt köpbeteende. Referensramen kommer sedan att stödja  
analysen av resultaten som har tillhandahållits genom användning av SPSS1. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka bloggar och deras eventuella påverkan på unga kvinnor 

och deras upplevda köpintentioner. Därför kommer teorier om sociala medier att presenteras. 

Eftersom det är bloggars eventuella effekter som kommer att undersökas, är det viktigt att defi-

niera begreppen sociala medier och bloggar för att skapa sig en förståelse inom ämnena.  

Intresset i elektronisk word-of-mouth kommer från forskningen inom området som visar att 

konsumenter ofta baserar sina köpbeslut på information de hittar på Internet såsom bloggar, fo-

rum och andra sociala nätverk. Eftersom vi i vår studie hypotiserar att bloggar har en större på-

verkan än annonser i tidningar ligger det i vårt intresse att förstå fenomenet och den tidigare 

forskningen inom området för att kunna dra slutsatser av det insamlade datamaterialet. Dock 

räcker det inte bara med en förståelse för att bloggar har en påverkan, utan det är också viktigt 

att ha en förståelse över vilka omständigheter som gör att bloggar faktiskt kan påverka konsu-

menter. Därför diskuteras tidigare forskning inom områdena påverkan och konsumentpåverkan. 

På så sätt skapas en djupare förståelse av vilka faktorer som spelar roll vid påverkan av konsu-

menter och deras upplevda köpintentioner. Detta kommer även att hjälpa oss att analysera resul-

taten eftersom teorierna inom dessa områden förklarar varför vissa källor av information har en 

större påverkan på konsumenter än andra.  

Eftersom urvalet till denna studie består av unga kvinnor i åldern 17-20, är det relevant att disku-

tera unga kvinnor och deras köpbeteende. Det är även relevant att diskutera skillnader mellan 

manligt och kvinnligt köpbeteende då detta hjälper till att motivera urvalet. Skillnaden är väsent-

lig att lyfta fram då skillnaden är orsaken till att bara kvinnor studeras. Forskningen inom detta 

område belyser hur unga kvinnor resonerar vid köpbeslut och medverkar till att skapa en djupare 

förståelse för hur och varför unga kvinnor konsumerar på det sätt de gör.  

Teorierna inom sociala medier, elektronisk word-of-mouth, påverkan och unga kvinnors köpbe-

teende är alla relevanta parametrar vid utformningen av hypoteserna och är väsentliga faktorer 

för analysen och slutsatserna. 

 

 

 

 

                                                      

1 Statistical Package for the Social Sciences, program som behandlar statistik. 
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2.1 Sociala medier 

Den generella betydelsen av sociala medier beskrivs som den del av Internet där vi som använ-

dare kan interagera, diskutera och dela musik, filer och annan typ av media med varandra via In-

ternet (Findahl, 2011). Ett av de mest populära nätverken just nu är Facebook där användarna 

kommunicerar främst genom statusuppdateringar. En annan social aktivitet är att skapa grupper 

för att diskutera frågor och intressen. Sociala medier består dock inte endast av Facebook utan 

även av exempelvis Twitter, YouTube och Spotify. 

Internet har på senare år vuxit sig enormt starkt som nätverksskapande fenomen och blivit en 

självklarhet i mångas vardag. År 2003 använde 25 % av den svenska befolkningen Internet dagli-

gen. Siffran idag motsvarar hela 69 %. Att fler idag använder och har tillgång till Internet betyder 

också att möjligheterna att delta i de sociala nätverken har ökat. Mer än halva svenska befolk-

ningen är nu aktiva användare av det sociala nätverket Facebook. Användandet av just Facebook 

tog fart år 2008 och deltagandet av de sociala medierna i allmänhet har ökat stadigt och ser inte 

ut att minska (Findahl, 2011). 

2.1.1 Bloggar 

Först och främst bör begreppet ”blogg” klargöras. Det är en förkortning av engelskans ”Web 

Log” och är en elektronisk dagbok där du kan lägga upp inlägg med bild och text via Internet. 

Bloggen är i de allra flesta fall öppen för alla som vill läsa (Kent, 2007). En blogg är ett av de so-

ciala medier där vi tillåts att interagera med varandra via Internet. Bloggläsarna ökar i antal då 

bloggen blir ett allt mer populärt forum där man enkelt får göra sin röst hörd genom att kom-

mentera inlägg. Genom att teknologin är under ständig utveckling tillåter det också att tillgäng-

ligheten för bloggar ökar. Våra bärbara datorer och mobiltelefoner gör det enkelt att när som 

helst komma åt bloggar. Vi glömmer dock lätt bort den makt som bloggar faktiskt har. Ett ex-

empel på detta är det nya fenomenet elektronisk word-of-mouth. Bloggar kan vara en grund för 

word-of-mouth (refererad som WOM hädanefter) och kan därmed skapa både ett positivt och 

negativt rykte kring exempelvis en produktlansering. Ord och åsikter sprids enkelt via bloggar 

och det bör betraktas som en känslig men effektiv informationsspridare (Thevenot, 2007). 

Unga kvinnor i åldern 12-15 år är en specifik grupp i samhället där en ökning bland bloggläsan-

det sker. Intresset av att läsa bloggar ökar och över hälften av de som läser bloggar gör detta dag-

ligen medan 85 % gör det någon gång ibland. Cirka en tredjedel av dessa bloggar även själva. 

Dock består den största gruppen bloggläsare av unga kvinnor i åldern 16-25 där 75 % läser blog-

gar dagligen. Twitter är en ny typ av blogg, även kallad ”mikroblogg” då inlägget får innehålla 

högst 140 tecken. Inlägget publiceras på en personlig profilsida som andra medlemmar kan pre-

numerera på. Antalet användare av Twitter är inte jämförbart med antalet användare på Fa-

cebook, utan består endast av cirka 7 % av den svenska befolkningen. Användarna som “twitt-

rar” är studenter, välutbildade yngre män samt personer som jobbar med IT eller liknande, även 

här ur den yngre generationen. Hälften av dessa använder Twitter genom mobiltelefonen (Fin-

dahl, 2011). 

En blogg började som en elektronisk dagbok som var öppen för alla utan större krav. Nu kan 

man som bloggare tjäna pengar på de inlägg man skriver, produktplacering och på annonser som 

besökaren klickar på. Det kan till exempel handla om att bloggaren länkar till en webbutik och 
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sedan får denne en viss procent av det som säljs i webbshopen via den länken. Annonsering fö-

rekommer ofta i bloggarna och här anpassas annonserna efter innehållet i bloggen för att attra-

hera så många kunder som möjligt (Duffy, 2005). 

Att kritisera interaktiva webbsidor som YouTube har blivit accepterat idag. Däremot är bloggar 

sällan kritiserade men det är ett ämne som i små skalor återkommer i vår samhällsdebatt. Är 

bloggar trovärdiga? Är bloggar den nya versionen av journalistik? Kommer bloggar att ersätta 

våra nyhetstidningar? Bloggar har aldrig behandlats som ett kritiskt fenomen utan har mer setts 

som en del av det Internet vi får ta del av idag (Kent, 2007). En blogg används inte bara i privata 

syften utan fungerar också som ett snabbt och effektivt kommunikationsmedel gällande kris-

kommunikation. Att posta inlägg via bloggen går mycket fortare än att använda sig av ett tradit-

ionellt pressmeddelande (Allen, 2010). 

2.2 Elektronisk W ord-of-Mouth 

I årtionden har WOM uppmärksammats av både akademiker och de som jobbar med marknads-

föring och varumärken. Redan på 50-talet visades det att personliga konversationer och inform-

ationsutbyten bland olika umgängeskretsar inte endast påverkar konsumentens val och köpbe-

slut, utan också att de formar konsumentens förväntningar, attityder och ger bekräftelse till kon-

sumenten efter köpet (De Bruyn & Lilien, 2008). Studier har också visat att WOM har en större 

inverkan på konsumenter än annonser, radioreklam och personliga säljare (Engel, Kegerreis & 

Blackwell, 1969; Feldman & Spencer, 1965). Anledningen till detta är att WOM anses vara en 

mer trovärdig källa än meddelanden som kommer direkt från företag (Feick & Price, 1987). 

Konsumenter litar helt enkelt mer på WOM och baserar ofta sina köpbeslut på informationen 

från WOM-källor (Chu & Kim, 2011).  

I och med utvecklingen av Internet har en annan form av WOM tagit plats; det vill säga elektro-

nisk word-of-mouth (refererad som eWOM hädanefter). Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh och 

Gremler (2004) definierar eWOM som ”any positive or negative statement made by potential, actual or 

former customers about a product or company, which is made available to a multitude of people and institutions 

via the Internet”. (Hennig-Thurau, et al., 2004, s. 39).  

Fenomenet eWOM sker på olika online-kanaler, såsom bloggar, email, forum och andra sociala 

nätverk (Hung & Li, 2007). Dagligen skrivs det rekommendationer, tips, råd och recensioner av 

olika produkter och tjänster online av både nöjda och missnöjda kunder. Detta har gjort att 

många har insett vilket starkt och kraftfullt marknadsföringsverktyg eWOM kan vara, vilket i sin 

tur har medfört flera studier om fenomenet (Cheung & Thadani, 2010). Forskningen om eWOM 

har främst fokuserat på hur eWOM påverkar konsumtion och köpintentioner hos konsumenter 

(Cheung, Lee & Rabjohn, 2008) och forskare har tagit sig an flera olika synsätt för att undersöka 

eWOM (Cheung & Thadani, 2010). 

Tidigare forskning om eWOM och dess effekter kan klassificeras i två nivåer: marknadsnivå-

analys och individnivå-analys (Lee & Lee, 2009). På marknadsnivån fokuserar forskningen på 

marknadsparameters, till exempel produktförsäljning. Sådana studier använder sig av objektiv 

paneldata (till exempel hur snabba och omfattande konsumentrecensioner är) som är tagna från 

webbsidor för att undersöka effekten av eWOM på produktförsäljning (Chevalier & Mayzlin, 
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2006; Duan, Gu & Whinston, 2008). På individnivån förutsätter man att eWOM är en process av 

personlig påverkan där kommunikationen mellan en sändare och en mottagare kan influera mot-

tagarens attityder och köpbeslut (Park & Lee, 2008; Cheung, Lee & Thadani, 2009). Den här stu-

dien kommer att ta sig an forskningen på individnivån eftersom syftet är att undersöka om blog-

gar (sändare) kan påverka mottagarnas (unga kvinnors) upplevda köpintentioner.  

En studie av Cheung et al. (2009) visade att positiv eWOM stärker relationen mellan konsumen-

tens emotionella förtroende och deras intentioner att handla online. Studien visade också att 

eWOM stärker förtroendet för försäljare online. Konsumenter kan avgöra kompetensen hos en 

försäljare baserad på till exempel hemsidan men det är svårt för dem att bedöma trovärdigheten. 

Därför har positiv eWOM en gynnsam inverkan på konsumenter och deras intentioner att 

handla online (Cheung et al., 2009).  

2.3 Påverkan 

Reber och Berger (2006) definierar påverkan som ”the ability to get things done by affecting the percep-

tions, attitudes, beliefs, opinions, decisions, statements and behaviors of other” (Reber & Berger, 2006, s. 237).  

Påverkan är således en förmåga att få saker gjorda genom att inverka på andras uppfattningar, 

attityder, övertygelser, åsikter, beslut, uttalanden och beteenden. Reber och Berger (2006) menar 

vidare att påverkan och makt är två termer som är nära relaterade till varandra. Ofta förklaras 

makt som en kapacitet, som tillåter en att få saker gjorda eller att få andra att göra det du vill göra 

(Barbalet, 1985, Cobb, 1984). Så om makt är kapaciteten eller möjligheten att få saker gjorda, är 

påverkan användningen, uttryckandet, eller förvekligandet av makt (Hinkin & Schrisheim, 1990; 

Mintzberg, 1983). Med andra ord är påverkan den process där makt faktiskt används eller för-

verkligas (Pfeffer, 1992).  

Social påverkan är en term som oftast används inom bland annat sälj och marknadsföring. Ter-

men innebär att en individs tankar, känslor eller handlingar blir påverkade av andra människor. 

Kelman (1961) har identifierat tre olika processer som social påverkan verkar inom. Den första 

processen är internationalisering som sker när en individ accepterar påverkan eftersom den uppfat-

tar den som en bidragande faktor för att uppnå hans eller hennes mål. Identifikation sker när en 

individ är påverkad av någon som är gillad eller respekterad. Ett exempel på detta är när företag 

använder sig av kändisar i reklam och annonser, för att påverka målgruppen. Tillmötesgående är 

den sista processen och sker när det verkar som om individer samtycker med andra, men håller 

deras personliga åsikter privata. Egentligen är detta en påverkan på beteende, och inte nödvän-

digtvis på attityd, eftersom man går med på att göra något men håller inne sina egna privata tan-

kar på grund av social press. Enligt Kelman (1961) är detta något som individer låter ske om de 

vill få en belöning eller undvika straff.  

En avgörande faktor för att konsumenter ska bli påverkade av information är källtrovärdighet 

(på eng. source credibility). Källtrovärdighet innebär att mottagaren av information ser källan 

som 1) trovärdig och att den har relevant kunskap, kompetens och erfarenhet och 2) litar på att 

källan ger opartisk och objektiv information (Belch & Belch, 2001). Trovärdighet har två dimens-

ioner; expertis och tillförlitlighet. Egenskaper som kunskap, intelligens, mognad, professionalitet 
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och social status tyder på expertis. En källa med dessa egenskaper anses vara mer övertygande 

jämfört med dem som har mindre expertis (Kiecker & Cowles, 2002).  

Det räcker dock inte att informationen kommer från en person där mottagaren själv anser inneha 

rätt expertis, källan måste också vara tillförlitlig. Att den är tillförlitlig innebär att 1) påverkaren är 

motiverad av mottagarens intressen och 2) påverkaren kommer inte utnyttja positionen och sår-

barheten som mottagaren befinner sig i. Studier har visat att påverkan av information kommer 

att ha en mindre effekt om mottagaren anser att informationen kommer från någon som är par-

tisk och som har underliggande motiv bakom hans eller hennes rekommendationer (O’Keefe, 

1987).  

Ytterligare en egenskap som bidrar till att informationen uppfattas mer trovärdig är attraktions-

kraft. Den innefattar likhet, igenkänning, och sympati (Triandis, 1971) och reflekterar till vilken 

grad mottagaren identifierar sig med källan. Forskningen menar att ju mer mottagaren ser en lik-

het mellan sig själv och källan (eller hur de själva uppfattar sig som), ju mer kommer de att upp-

fatta källan som trovärdig och har därför lättare att bli övertygade (Chaiken, 1979). Igenkänning 

syftar på den kunskap mottagaren har fått om källan genom exponering eller tidigare association-

er där mottagaren har bildat en nivå av bekvämlighet med källan. Sympati refererar till affektat-

ionen mottagaren har till källan baserad på utseendet, beteendet, och andra egenskaper så som 

talang och personlighet. Både igenkänning och sympati har en positiv påverkan om konsumenten 

uppfattar att källan har konsumentens bästa intressen i åtanke. Studier har också visat att ju mer 

tilltalande konsumenten uppfattar attraktionskraften, desto mer övertygande kommer kommuni-

kationen att vara (Kiecker & Cowles, 2002).   

2.3.1 Konsumentpåverkan  

En hel del forskning inom samhällsvetenskapen har tillägnats åt att avgöra vilka faktorer som 

influerar konsumenter vid ett köpbeslut. Bland annat har man använt två modeller; den kognitiva-

psykologiska modellen och social learning-modellen, för att förklara hur konsumenter tar köprelaterade 

beslut (Moschis & Churchill, 1978). När det gäller forskningen om kommunikation och reklam 

är social learning-modellen populär (Moschis & Smith, 1985). Förespråkare av denna modell 

menar att konsumenter utvecklar köprelaterade attityder och beteende genom olika erfarenheter. 

Dessa erfarenheter kan uppkomma i varierande sammanhang där konsumenter blir utsatta för 

olika influenser och äventyr, och är väldigt viktiga för att utveckla unga vuxnas och tonåringars 

köpbeteende (King & Multon, 1996). 

Att förstå och fastställa vilka faktorer som påverkar unga konsumenter och deras köpbeteende 

har under senare tid blivit mer och mer uppmärksammad inom forskningen för konsumentpå-

verkan. Mycket av denna forskning har fokuserats på att utarbeta beteende (Martin & Bush, 

2000). Inom teorin social learning menar man att individer utvecklar generella beteendemönster 

och attityder genom att fastställa andras beteende (Bandura, 1977). Dessa modeller blir ofta fö-

rebilder för individen, och påverkar alltifrån deras karriär-aspirationer till självbilden av unga 

människor (Mitchell, Jones & Krumboltz, 1979). Dock har forskningen om förebilder inom kon-

sumentbeteende och deras roll och influenser på individers köpintentioner och köpbeteende inte 

haft stor fokus. Anledningen till detta är att man ofta har samstämt med antagandet att konsu-

menter tar efter andra individers beteenden när de utvecklar sina egna konsumentrelaterade atti-

tyder och beteenden. Vidare menar man i social learning-modellen att när konsumenter utsätts 
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för sociala individer, erhåller konsumenter den kunskapen, kompetensen, och dispositionerna 

som behövs för att kunna ta köpbeslut (Ward, 1974).  

Inom forskningen om konsumentpåverkan har Bandura (1977) definierat termen konsumentförebild 

som den individuella konsumenten kommer i kontakt med och som potentiellt kan påverka kon-

sumentens köpbeslut. Forskningen har till största del centrerats kring hur föräldrar, släktingar, 

lärare och andra jämlikar till konsumenten påverkar deras köpbeslut (Bush, Smith & Martin, 

1999; Keillor, Parker & Schaefer, 1996). Vad man har ignorerat är hur förebilder som unga vuxna 

har lite eller ingen kontakt med och hur dessa förebilder påverkar deras köpbeslut (Martin & 

Bush, 2000). Lockwood och Kunda (1997) visar i sin studie om hur förebilder påverkar självbil-

den av unga vuxna, att individer med enastående prestationer kan verka som förebilder för andra 

och att dessa kan motivera unga vuxna att ta till sig speciella självbilder och livsstilsmönster. In-

kluderat i denna kategori är individer som konsumenten exponeras för och som påverkar kon-

sumentens attityder och köpbeteende utan att riktigt möta eller ha direkt kontakt med dem (Mar-

tin & Bush, 2000). Med andra ord kan vemsomhelst som antas ha potentiell påverkan på läsarnas 

attityder och köpbeteende, antas vara konsumentförebilder, där inkluderat bloggare. 

2.3.1.1 Referensgrupper 

Referensgrupper är grupper eller individer, verkliga eller fiktiva, som har inflytande över bety-

dande relevans vid utformandet av en persons attityder, ambitioner och beteende (Kotler & 

Armstrong, 2008; Solomon, 2009; Jobber, 2010). Enligt Solomon (2009) används termen refe-

rensgrupp för att beskriva alla externa influenser som ger sociala signaler (på eng. social cues). 

Vidare fortsätter Solomon (2009) att referenten lika gärna kan vara en kulturell figur som har in-

verkan på många personer, som en individ eller grupp som bara har inverkan på konsumentens 

direkta omgivning. Referensgruppen har så kallad ”social makt” över konsumenten, vilket innebär 

”kapaciteten att ändra andras handlingar” (Solomon, 2009). Enligt Jobber (2010) kan referens-

grupper, i fråga om studenters konsumtion, influera inköp av bland annat kläder. 

2.4 Kvinnligt köpbeteende 

Män och kvinnor bearbetar information olika. Skillnaden ligger i att män och kvinnor använder 

sig av olika stilar för bearbetandet. Enligt undersökningar utarbetar kvinnan meddelandet om-

sorgsfullt medan mannens stil är mer schematisk (Meyers-Levy & Maheswaran, 1991). Forskning 

har också visat att män och kvinnor strävar efter olika mål i enlighet med könsrollen. Män tende-

rar att sträva efter mer självcentrerade mål medan kvinnor har ett mål både relaterat till sig själva 

och till andra (Shoaf et al., 1995). Det är sannolikt att kvinnor som visats bearbeta budskap kog-

nitivt, i högre utsträckning än män, använder sig av en högre nivå attributionellt2 tänkande när de 

blir konfronterade vid en konform3 gruppsituation. Även påverkan skiljer sig mellan män och 

kvinnor. Hargreaves och Tiggemann (2003) har gjort en studie om hur bilder i media bidrar till, 

och påverkar, på unga kvinnors missnöje med kroppen. Undersökningen visar att män inte på-

verkas av reklamtittande lika mycket som kvinnor. Vidare har forskning visat att kvinnor är mer 

                                                      

2 Den process där människan försöker tillskriva olika handlingar orsaksförklaringar kallas för attribution. Processen är ett sätt för människan att 
förstå varför den själv eller andra beter sig som man gör i olika situationer (Angelöw & Jonsson, 2009).  

3 Solomon (2009) definierar konformitet som en förändring i övertygelser eller handlingar till följd av verkligt eller imaginärt grupptryck. Enligt 
Angelöw & Jonsson (2009) består den teoretiska diskussionen om konformitet främst i att avgränsa begreppet. Ett konformt beteende kan 1) ha sin 
orsak hos individen själv, 2) vara ett resultat av grupptryck eller 3) vara synonymt med att ”blint följa en grupp”.  
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utåtvända än män och att unga kvinnor visar mer intresse för att bibehålla vänskap än unga män 

(Shoaf et al., 1995).  

Bolen (1994) menar att den upplevda trovärdigheten ökar vid personlig kontakt. Bolen (1994) 

citerar även en återförsäljare och skriver att ”There is no advertising that can replace a happy customer” 

(Bolen, 1994, s. 12). Konsumenter litar mer på en personlig referens än på reklam. Kvinnor tyck-

er att vänskap är viktigt vilket skulle kunna innebära att de på grund av detta är mer mottagliga 

för WOM genom dessa vänner, vilket i sin tur gör dem mer utsatta för påverkan. En studie av 

Underhill (2000) visar också att kvinnor spenderar mer tid i en affär om de är där med en kvinn-

lig vän än om de är där med en man. Kvinnor ser shoppingen som något roligt medan mannen 

ser det som ”något som måste göras”. Kvinnor shoppar dessutom mer än män. 

 

Angelöw och Jonsson (2009) nämner en undersökning gjord av Nicholson (1986) där skillnader i 

manligt och kvinnligt beteende studerats. Nicholson (1986) kommer genom sin undersökning 

fram till att mäns respektive kvinnors beteende skiljer sig i över 40 avseenden. Några av de bete-

enden som tas upp och som anses vara kvinnliga är; lättpåverkbara, beroende och fåfänga (vad 

gäller utseende). Angelöw och Jonsson (2009) nämner vidare fortsatt forskning som visar att 

barn redan från tidig ålder har ett förväntat önskvärt beteende beroende på vilket kön de tillhör.  

  

Slutligen är kvinnor mer noggranna konsumenter. Kvinnor lägger mer tid på att välja, testa, lukta 

och jämföra. Män däremot tar första bästa, pratar sällan med personal och går ut så snabbt som 

möjligt (Underhill, 2000).  

2.4.1 Unga konsumenter 

Tjejer lägger mer pengar på utseende i form av accessoarer/smink och kläder/skor medan killar i 

samma ålder lägger mest pengar på fika/godis och nöjen. Tjejer har mer pengar att röra sig med 

än killar i samma ålder, vilket enligt privatekonom Ingela Gabrielsson delvis beror på att de äldre 

tjejerna arbetar extra i högre grad (Gabrielsson, 2007). Detta indikerar att tjejer i ungdomsåren är 

mer intresserade av sitt yttre vilket skulle kunna förklara varför tjejer i unga år läser livsstilsblog-

gar i större utsträckning än killar. 

 

Det är visat att unga konsumenter är inkonsekventa vad gäller handlingar och tankesätt. De 

kanske inte håller med om allt vad McDonald’s står för, men äter där ändå. På samma sätt kanske 

de gillar allt vad Benetton står för, men det är inte säkert att de på grund av detta köper deras 

kläder (Jobber, 2010). Vidare skriver Jobber (2010) att unga konsumenter tycker om Internet och 

att dagens tonåringar är den första generationen som växt upp med Internet som en del av deras 

vardagliga liv samt att de använder Internet som medel för social interaktion. Det är väldigt vik-

tigt för tonåringar att passa in. De söker ständigt antydningar om hur man ska se ut och bete sig. 

De söker dessa antydningar från reklam och från andra jämnåriga vänner (Solomon 2009). 
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3 Hypoteser 
 

Följande hypoteser är erhållna från den teoretiska delen presenterad under kapitlet teoretisk referensram, inom 
områdena av eWOM, påverkan och kvinnligt köpbeteende.  

 

En hypotes syftar på en föreslagen teori eller en gissning som är gjord om sambandet mellan 

olika variabler som behöver bli bekräftade genom en undersökning. Den största tillämpningen 

involverar således statistiktestning av hypotesen. Denna hypotestestning avgör om en viss hypo-

tes är sann och kan bli accepterad. När en hypotes kan bli accepterad genom till exempel enkät-

undersökning eller experiment, är den refererad till som en teori – något som har bevisats vara 

sant (Aczel & Sounderpandian, 2006).    

En ny undersökning av Findahl (2010) om den svenska populationens Internetanvändning har 

visat att 75 % av svenska unga kvinnor i åldern 16-25 läser bloggar dagligen. Detta innebär att 

endast var fjärde ung kvinna i åldern 16-25 inte direkt utsätts av bloggar. Motsvarande siffra för 

unga män är betydligt högre. 

Män och kvinnor skiljer sig inte endast i sina bloggvanor, utan bearbetar även information olika. 

Forskning har visat att kvinnor inte bara är mer lättpåverkade utan är också mer fåfänga än män. 

Det har även visats att unga kvinnor helst spenderar sina pengar på accessoarer/smink och klä-

der/skor. Dessutom har unga kvinnor mer pengar att röra sig med jämfört med unga män i 

samma ålder. Då de mest lästa bloggarna är livsstilsbloggar och dessa drivs av andra unga kvin-

nor, bloggas det oftast om smink, kläder och andra skönhetsrelaterade produkter. Med andra ord 

är det enklare för unga kvinnor att relatera till det de läser i bloggar eftersom 1) bloggarna är oft-

ast i samma ålder och 2) de får läsa om sådant som intresserar dem. Det går därför att argumen-

tera för att unga kvinnor identifierar sig med bloggar och kan därför bli påverkade av det de lä-

ser. Forskning har visat att ju mer mottagaren av information ser en likhet mellan sig själv och 

källan, desto mer kommer de att uppfatta källan som trovärdig och har därmed lättare att bli 

övertygade.  

I och med en ökning av Internetanvändningen och sociala medier, har eWOM och dess effekter 

blivit mer och mer uppmärksammade. Forskning har visat att eWOM, likt WOM, kan påverka 

konsumenter och deras köpbeslut eftersom informationen anses vara mer trovärdig. För att in-

formation ska vara övertygande och för att konsumenter ska bli påverkade av den är källtrovär-

dighet en avgörande faktor. Detta innebär att mottagaren av information ser källan som trovär-

dig, att den har relevant kompetens och att den är opartisk. Vidare, anses en källa med egenskap-

er som tyder på expertis, professionalitet och social status vara mer övertygande. Forskning har 

också visat att bloggläsare utvecklar en vänskapsrelation till bloggar likt en WOM-relation. Det 

kan därför argumenteras att om bloggläsare uppfattar bloggar som mer trovärdiga är det en 

större sannolikhet att de kommer att påverkas av det de läser.    

Det har även refererats till social learning-modellen där förespråkare av denna modell argumen-

terar att unga vuxna och tonåringar utvecklar köprelaterade attityder och beteenden genom olika 

erfarenheter. Dessa erfarenheter kan komma från olika håll där konsumenten blir utsatt för olika 
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influenser. I detta sammanhang, kan man argumentera för att bloggar är en sådan influens som 

påverkar unga kvinnors upplevda köpintentioner.  

Därför gör vi följande hypotes:  

Studier om WOM och eWOM har visats ha en större inverkan på konsumenter än annonser, 

radioreklam och personliga säljare. Som tidigare nämnt är källtrovärdigheten en väsentlig faktor 

vid försök att övertyga konsumenter. Därför litar konsumenter helt enkelt mer på en personlig 

referens än på reklam. Litteraturen om påverkan diskuterar även igenkänning och sympati som 

förklarande faktorer till påverkan. Igenkänning syftar på den kunskap mottagaren har fått om 

källan genom exponering eller tidigare associationer av den medan sympati refererar till affektat-

ionen mottagaren har till källan baserad på bland annat utseendet och beteendet. Både igenkän-

ning och sympati har en positiv påverkan om konsumenten uppfattar att källan har konsumen-

tens bästa intressen i åtanke. Eftersom unga kvinnor själva väljer att följa bloggar, väljer de även 

att exponeras för informationen som skrivs på bloggar. Genom att följa bloggarnas liv i både text 

och bilder får de lära känna bloggen, och bilda sig en uppfattning om vem de är som person 

både till utseende och beteende. De exponeras för bloggen regelbundet vilket tillsammans med 

de andra faktorerna ökar igenkänningen, vilket i sin tur ökar möjligheterna för påverkan. Oftast 

får även bloggläsarna uppleva positiv feedback från bloggaren vilket gör att de känner sig som en 

del av deras liv och kan därför relatera mer till det bloggaren säger än reklam i form av annonser.  

När man exponeras för annonser i tidningar är det oftast inte självvalt och det är lättare för läsa-

ren att ignorera informationen. Som tidigare nämnt har det visats att bloggläsare gärna utvecklar 

en relation till bloggar och eftersom kvinnor anser att vänskap är viktigt skulle det kunna inne-

bära att de är mer mottagliga för WOM, vilket i sin tur gör dem mer utsatta för påverkan. Om 

bloggläsare uppfattar bloggar som en vän och bildar en relation med bloggen, kan man därför 

argumentera för att gruppen som exponeras för det produktinriktade blogginlägget har en större 

uppfattad påverkan på deras upplevda köpintentioner jämfört med gruppen som exponeras för 

annonsen: 

 

 

H0: Unga kvinnors bloggvanor uppfattas inte ha en påverkan på dem och deras 

upplevda köpintentioner. 

H1: Unga kvinnors bloggvanor uppfattas ha en påverkan på dem och deras upp-

levda köpintentioner. 

H0: Blogginlägget har inte en större uppfattad påverkan på unga kvinnors upp-

levda köpintentioner jämfört med annonsen.  

H2: Blogginlägget har en större uppfattad påverkan på unga kvinnors upplevda 

köpintentioner jämfört med annonsen. 
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4 Metod och material 
 

Kapitlet förklarar tillvägagångsättet som vi har genomgått för att samla in datamaterial. Detta är beskrivet i 
detalj och är följt av en diskussion av studiens validitet och reliabilitet.  

 

4.1 Undersökningens tillvägagångssätt 

Då alla studier utgår från ett visst syfte skiljer sig därför utförandet åt mellan olika studier. De 

olika tillvägagångssätten placeras vanligtvis in i fem olika kategorier; explorativ-, beskrivande-, 

förklarande-, diagnostiska- och utvärderande undersökningar (Lundahl & Skärvad, 2008). Det är 

relevant att reda ut dessa begrepp för att kunna förstå innebörden av den valda studien (Esaias-

son, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2010). Syftet för explorativa studier kan vara att man 

utgår från en problemformulering, ofta uttryckt i en eller flera hypoteser, men kan också bestå av 

att reda ut olika typer av frågeställningar, vad som tidigare är upptäckt inom forskningsområdet 

eller att komma fram till en forskningsplan där avsnitt som frågeställningar, syfte, metod för da-

tainsamlingar samt analys finns med (Lundahl & Skärvad, 2008). 

Utförandet av en beskrivande undersökning kan ha stor variation och kan bestå av från att besk-

riva olika typer av arbetsprocesser, till exempel hur en fabrik fungerar till att beskriva hur ett visst 

företags arbetsmiljö ser ut eller bostadsförhållanden i ett bostadsområde. (Lundahl & Skärvad, 

2008). Det som ska framkomma ur en beskrivande studie är svar på enkla frågor som var, när, 

hur, vem och vilka (Esaiasson et al., 2010). 

En förklarande undersökning är mer ingående än den beskrivande då man också ställer sig frågan 

varför. Detta görs genom att utveckla hypoteser som kan beskrivas som preciserande antaganden 

där man söker samband mellan olika variabler, till exempel om det finns något samband mellan 

en viss bransch och strejker. Begreppet förklaring kan dock vara svårt att skilja från den kvalita-

tiva metoden. Därför har representanter inom denna metod valt att istället fokusera på begreppet 

förståelse, då förståelsen av ett fenomen oftast innebär att man också kan förklara det (Lundahl 

& Skärvad, 2008). 

I en diagnostisk undersökning vill man hitta orsaken till ett visst fenomen, till exempel varför 

vissa strejker förekommer. Dessa undersökningar är ofta inriktade på problemlösning där metod 

och åtgärder för problemet bör vara en tydlig del i studiens upplägg. Till sist har vi den utvärde-

rande undersökningen där mätandet av en effekt står i fokus, mestadels effekterna av någon typ 

av förändring (Lundahl & Skärvad, 2008). 

Den typ av undersökning vi har använt oss av är en explorativ undersökning. Vi ämnar genom vår 

undersökning att inleda forskning inom ett nytt område och bidra till en ökad förståelse för 

bloggar.   
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4.2 Undersökningens metodansats 

Vi har i denna undersökning valt att ha en kvantitativ metodansats då avsikten är att kartlägga ett 

fenomens utbredning/kvantitet snarare än att få fram fylliga beskrivningar (Johannessen & 

Tufte, 2003). Befring (1994) menar att empirisk forskning som syftar till att kartlägga, analysera 

eller förklara forskningsområdet i form av variabler och kvantitativa förhållanden är det som 

kvantitativa metoder refererar till. Enligt Østbye, Knapskog, Helleland, och Larsen (2003) kan 

det som kan räknas, mätas och kvantifieras med fördel undersökas med en kvantitativ metod. Ett 

kännetecken för kvantitativ metod är att ett frågeformulär används, med redan angivna frågor 

och svar (Johannesen & Tufte, 2003) vilket också stämmer överens med vår undersökning. 

Kvantitativt datamaterial präglas dock även av låg flexibilitet. Då frågor och svar sätts i förväg, 

innan själva datainsamlingen, uteblir möjligheten att i efterhand ändra. Vidare är ett bra förarbete 

med att sätta sig in i relevant teori och tidigare genomförda undersökningar det enda sättet att ta 

hänsyn till bristen på flexibilitet (Johannessen & Tufte, 2003). Vi hade därför ett långt förarbete 

med att utarbeta den teoretiska referensramen innan själva utformandet av enkäten. 

4.3 Undersökningens forskningsansats 

Deduktiva undersökningar utgår ifrån teorier från vilka hypoteser härleds som sedan styr forsk-

ningsprocessen (Befring, 1994). Teorierna testas därefter med empiriskt datamaterial (Johannes-

sen & Tufte, 2003). Deduktion utgår från logik då en logisk slutsats dras och sedan betraktas 

som giltig om den är logiskt sammanhängande (Thurén, 2007). Induktiva undersökningar inne-

bär däremot att hypoteserna utgår från observationer och analyser av fenomen. Dessa hypoteser 

leder sedan fram till nya teorier (Befring, 1994).  

Då hypoteserna i vår studie grundar sig på ett antagande om att unga kvinnor påverkas av blog-

gar, passar en induktiv forskningsansats in på denna studie. Med induktion menas att studien går 

från empiri till teori (Thurén, 2007; Johannesson & Tufte, 2003; Befring, 1994). Att inducera 

menar att man utgår ifrån empiriska erfarenheter och därigenom försöker bilda sig en slutsats. 

Det förutsätter kvantifiering då man drar allmänna generella slutsatser från empiriska fakta som 

handlar om sannolikhet och iakttagelser (Thurén, 2007).  

Vi började vår studie med att undersöka huruvida bloggar påverkar köpintentioner och fann då 

exempel som nämns i inledningen. Utifrån dessa observationer togs sedan hypoteser fram vilket 

innebär att vår studie har sin grund i empirin och gör det till en induktiv studie. 

Våra hypoteser är antaganden om verkligheten och är knutna till vårt datamaterial. Vi kan med 

en induktiv forskningsansats inte uppnå hundraprocentig säkerhet, utan bara komma fram till att 

hypoteserna är mer eller mindre sannolika (Thurén, 2007). Vi kan alltså verifiera dem. 
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4.4 Insamling av data 

Datainsamlingen i form av sekundärdata har mestadels skett elektroniskt, men även biblioteket 

på Högskolan i Jönköping har använts. De elektroniska databaser som har använts är bland an-

nat; Communication & Mass Media Complete (EBSCO), ABI/Inform, DiVA och JSTOR samt 

Google Scholar. För att hitta relevant litteratur har vi utgått från källförteckningar i tidigare 

undersökningar inom samma ämne. Den elektroniska sökningen har bedrivits med engelska 

sökord för att få så många träffar som möjligt. Några av sökorden som har använts är; ”buyer 

intentions”, ”social media”, ”blogs”, ”adolescence buying behaviour”, ”influence”, ”electronic 

word of mouth”. Den största delen av sekundärdatan har kommit från olika akademiska tidning-

ar. Marknadsföringstidningar som Journal of Advertising och Journal of Marketing Research har varit 

viktiga källor av information. Förutom marknadsföringstidningar har även psykologiska tidningar 

använts, som Journal of Personality and Social Psychology. Detta har varit väldigt relevant eftersom 

studien delvis behandlar ämnet påverkan. 

4.5 Enkätundersökning 

Syftet med denna studie är att undersöka om unga kvinnor upplever att deras köpintentioner på-

verkas av bloggar genom att undersöka om unga kvinnor upplever sig själva bli mer påverkade av 

ett produktinriktat blogginlägg jämfört med en annons. För att uppfylla syftet har vi därför ut-

format en enkät med en experimental design som ska hjälpa oss att analysera det problem som 

har uppmärksammats.  

4.5.1 Utformning av enkät 

Enligt Fink (2003) är en enkät ett system för att samla in information från eller om människor 

för att förklara, jämföra eller beskriva deras kunskaper, attityder och beteende. I denna studie 

avser vi att ta reda på om det finns någon skillnad mellan unga kvinnors upplevda köpintentioner 

om de exponeras antingen för en annons i en tidning eller för ett blogginlägg. För att uppfylla 

syftet har enkäten därför tagit sig an en experimental design. Enligt Fink (2003) är enkäter med 

experimental design karaktäriserade av att man jämför två eller flera grupper, där minst den ena 

är någon typ av kontrollgrupp eller jämförelsegrupp. Experimentgruppen får en ny eller otestad 

behandling och kontrollgruppen får det traditionella alternativet. Som tidigare nämnt, hypotiserar 

vi att det produktinriktade blogginlägget har en större effekt på unga kvinnors upplevda köpin-

tentioner jämfört med en annons i en tidning. Därför utgör gruppen som får enkäten med ett 

produktinriktat blogginlägg experimentgruppen, medan gruppen med det traditionella mediet 

utgör jämförelsegruppen.  

Figur 1 visar upplägget av enkäterna. När respondenterna exponerades för blogginläggen förvän-

tades deras upplevda köpintentioner att påverkas till en större grad än de som fick läsa annonsen.  
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Figur 1- Upplägget av enkäterna 

Alla enkäter började med frågor som mätte respondenternas upplevda bloggvanor och deras er-

farenhet av det. De respondenter som inte läser bloggar fick hoppa över denna del och istället 

svara på frågor om deras uppfattade reklampåverkan. Sedan fick de antingen läsa blogginläggen 

eller annonsen. Efter detta fick respondenterna svara på ytterligare frågor om deras uppfattade 

köpintentioner men med återkoppling till det de nyss hade läst.  

En undersökning av denna design karaktäriseras av att man använder separata grupper med del-

tagare för varje av de olika konditionerna i studien, vilket innebär att varje deltagare testas endast 

en gång (Field & Hole, 2003). Detta kan inverka på studiens möjligheter att ge ett starkt resultat, 

eftersom alla människor är olika och deltagarna i studien inte har samma egenskaper. För att få 

valida resultat tillämpades därför randomisering, en teknik som säkerställer att det finns så få 

skillnader som möjligt mellan grupperna genom att ge varje deltagare samma chans till att bli vald 

till de olika enkätgrupperna (Breakwell, Hamond & Fife-Schaw, 2000). Dock eliminerar inte detta 

de individuella skillnaderna, de fördelas helt enkelt slumpmässigt mellan grupperna. För att ga-

rantera randomisering var de två olika enkäterna utskrivna i samma antal exemplar, och alla del-

tagare hade likvärdig chans att få en av de två olika enkäterna.   

Det var viktigt att båda enkäterna var identiska, med samma innehåll och frågor i samma ord-

ning. Den enda faktor som inte var likadan var att den ena enkäten innehöll blogginlägg, varav 

ett produktinriktat blogginlägg, och den andra en annons. Frågorna modifierades dock något för 

att relatera till det produktinriktade blogginlägget eller till annonsen och på sätt förhindra förvir-

ring hos respondenterna. En liten textruta inkluderades på första sidan på varje enkätundersök-

ning där respondenterna informerades om att enkäten var frivillig, helt anonym och att svaren 

skulle behandlas konfidentiellt. Detta meddelades även muntligt ifall de skulle missa att läsa text-

rutan. Respondenterna fick också veta på plats att när de väl läste blogginläggen/annonsen fick 

de inte gå tillbaka till tidigare besvarade frågor. Intentionen med detta var att förhindra respon-

denterna från att ändra sina svar om deras upplevda bloggvanor och uppfattad reklampåverkan 
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som de fick besvara innan texterna, efter att de hade läst blogginläggen/annonsen. Att ändra på 

svaren efter att ha läst texterna skulle inverka på studiens validitet.     

4.5.2 Val av produktkategori 

Enligt bloggportalen är Kenzas.se den mest lästa bloggen med 1 076 141 besökare i veckan 

(bloggportalen, 2011-12-08). Därför valde vi att använda hennes blogginlägg till enkäterna. Tre 

olika blogginlägg valdes för att gömma syftet med enkäten, varav ett av dessa var ett produktin-

riktat inlägg (se även bilaga 1):  

“Jag måste bara tipsa er om den bästa inpackningen någonsin. Jag använder den en gång i veckan och den räddar 

verkligen mitt torra tunna hår, håret blir heeeelt mjukt och fylligt! Märket är Paul Mitchell, vet dock ej vart man 

kan köpa det (förutom i hårprodukt-butiken i Västermalmsgallerian där min vän Alexandra jobbar, fick den 

av henne).” (Kenza, 2011-11-21).  

Kenza tipsar om en ny hårinpackning som hon har börjat använda. Enligt Belch och Belch 

(2001) är en avgörande faktor för att konsumenter ska bli påverkade att källan till informationen 

anses vara trovärdig och att den har relevant kunskap, kompetens och erfarenhet, samt att man 

litar på att källan ger opartisk och objektiv information. Genom att titta på bloggens kommenta-

rer uppfattar vi att läsarna tycker att Kenza är en väldigt söt tjej med hår som många önskar att 

de själva hade. Därför antar vi att det Kenza tycker och gör har en inverkan på läsarna. Dessu-

tom jobbar Kenza som modell och antas därför ha tillräcklig stor kompetens för att avgöra vilka 

skönhetsprodukter som är bra och vilka som är mindre bra. Vidare, spenderar unga kvinnor 

gärna sina pengar på just smink, kläder och andra skönhetsprodukter (Gabrielsson, 2007).  

Till enkäten med annonsen valdes en annons i samma produktkategori, det vill säga en annons 

om hårprodukter (se bilaga 2). Anledningen till detta är för att vi inte ville att några andra fak-

torer skulle påverka resultatet och för att förhindra detta valdes därför en likvärdig annons. På så 

vis har respondenterna samma förutsättningar vilket underlättar en jämförelse mellan grupperna.  

Anledningen till att endast produktbudskapet i enkäten med blogginlägg är någorlunda dolt är för 

att bloggar utövar mer ”dold marknadsföring” till skillnad från annonser vars syfte är att synas. 

4.5.3 Bloggvanor 

För att mäta respondenternas tidigare erfarenheter av bloggar och huruvida de har handlat något 

som de har läst om i bloggar ställdes frågor som ”Jag har någon gång köpt en produkt som rekommende-

rats i en blogg”, “Jag brukar köpa produkter som rekommenderas i bloggar”, “Jag brukar klicka på länkar till 

produkten/till företaget som säljer produkten som nämns i blogginlägg”, på en sjugradig Likert-skala där 

respondenterna fick svara till vilken grad de instämmer med påståendena. Likert-skalan är en 

känd skala som oftast används vid undersökningar där forskaren är intresserad av att mäta attity-

der (Ejlertsson, 2005). Vi använde oss av en sjugradig skala eftersom det ger en större spridning 

och respondenterna kan nyansera sina svar lite mer (Kylén, 1994).  

För de respondenter som inte läser bloggar, fick de hoppa över delen med frågorna relaterade till 

blogganvändning, och istället svara på frågor om deras uppfattade påverkan av reklam. Frågor 

som ”När jag ser reklam om en produkt blir jag mer intresserad av att köpa den”, ”Jag litar på det jag ser i en 
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TV-reklam” och ”Jag påverkas av reklam” ställdes på en sjugradig Likert-skala med svarsalternativen 

instämmer inte alls/instämmer helt.  

4.5.4 Köpintentioner 

Efter att deltagarna hade läst texterna fick de svara på frågor om deras upplevda köpintentioner 

som ”Jag kommer att köpa hårinpackningen (hårprodukterna)”, ”Jag funderar på att köpa hårinpackningen 

(hårprodukterna), ”Jag kommer att ta reda på mer om hårinpackningen (hårprodukterna)” på en sjugradig 

Likert-skala med svarsalternativen instämmer inte alls/instämmer helt. Frågorna är beroende på 

om respondenterna fick enkäten med blogginlägg eller enkäten med annons (se bilaga 4 och 5). 

4.6 Pilotstudie  

Innan enkäten användes i undersökningen tillämpades en pilotstudie. Detta för att säkerställa att 

de som skulle delta i undersökningen skulle tolka frågorna på samma sätt som frågekonstruktö-

rerna, eller om de uppfattade dem på ett annat sätt (Ejlertsson, 2005). Enkäten skickades först ut 

till vänner med högskolebakgrund och tidigare erfarenheter av konstruktion av enkäter för att få 

svar på huruvida frågorna faktiskt mäter det vi avser att mäta. Efter detta skickades enkäten via 

mail till ett tiotal unga kvinnor i åldern 17-20 för att låta dem besvara och ge deras synpunkter på 

enkäten. Det viktigaste i en pilotstudie är inte antalet man skickar ut enkäten till, utan att man får 

tillbaka bra feedback på hur deltagarna tolkar och uppfattar frågorna, om det saknas några svars-

alternativ och hur lång tid enkäten tar att besvara (Ejlertsson, 2005).  

Efter att ha utfört pilotstudien och fått in deltagarnas synpunkter, utformades de slutliga version-

erna av enkäterna (se bilaga 4 och 5).  

4.7 Val av respondenter 

Urvalet till denna studie har blivit genomförd via ett icke-slumpmässigt urval, ett så kallat be-

kvämlighetsurval. Ett sådant urval antar att populationen är homogen, det vill säga att alla är li-

kadana och består av en grupp som är redo och tillgänglig. Bekvämlighetsurval används ofta av 

studenter eftersom det är tillgängligt, har låga kostnader och för dess bekvämlighet (Aczel & 

Sounderpandian, 2006). Även om den ideala urvalsmetoden egentligen är helt slumpmässigt, är 

inte detta alltid möjligt. Ett bekvämlighetsurval är därför ett bra alternativ eftersom man får till-

gång till en tillräckligt stor grupp till en låg kostnad.  

Antal respondenter uppgick till 128 elever från gymnasieskolorna John Bauergymnasiet, Per Bra-

hegymnasiet, Erik Dahlbergsgymnasiet och Bäckadalsgymnasiet. Dessa skolor valdes med tanke 

på att de är fyra av dem största gymnasieskolorna i Jönköping och för att kunna få en så stor 

spridning som möjligt i datamaterialet. I experimentgruppen uppgick antal respondenter till 66 

stycken och i jämförelsegruppen som fick läsa annonsen var antalet respondenter 62. 

4.8 Tillvägagångssätt  

Distributionsformen som tillämpades på denna undersökning var en gruppenkät. Enligt Ejlerts-

son (2005) är gruppenkäter ”enkäter som kan distribueras samtidigt till personer som regelbundet träffas i en 

lokal eller som kan sammankallas” (Ejlertsson, 2005, s. 8). Fördelen med denna distributionsform är 

att man har kontroll över vem som svarar och att respondenterna inte diskuterar med varandra. 

Svarsfrekvensen är också relativt hög vid gruppenkäter (Ejlertsson, 2005). Eftersom urvalet be-
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står av unga kvinnor som går sista året på gymnasiet kontaktades lärare på fyra olika gymnasie-

skolor i Jönköping; John Bauergymnasiet, Per Brahegymnasiet, Erik Dahlbergsgymnasiet och 

Bäckadalsgymnasiet. Ett missivbrev skrevs (se bilaga 3) och skickades ut via mail till samtliga lä-

rare med klasser som går sista året på de ovan nämnda gymnasieskolor. Totalt besöktes 12 klas-

ser.  

Vid besöket hos klasserna fick deltagarna en kort introduktion om enkätundersökningen där vi 

berättade att vi var intresserade av att undersöka unga vuxnas bloggvanor. I och med detta fick 

även de manliga eleverna slumpmässigt en enkät. På så sätt hölls de också sysselsatta och för-

hindrades därmed att vara ett störningsmoment till studiens urval vilket exempelvis skulle kunna 

innebära att föra högljudda diskussioner och avleda de unga kvinnornas uppmärksamhet. Efter 

att samtliga elever hade besvarat enkäten, samlades den in, följt av ett tack till klassen och till den 

ansvariga läraren som gav tillåtelse att genomföra undersökningen.  

4.9 Studiens kvalité 

För att en studie ska vara av god kvalité och att resultaten erhållna från enkätundersökningen är 

korrekta måste studien ha en viss validitet och reliabilitet (Ejlertsson, 2005). 

4.9.1 Validitet  

Validitet syftar till att frågorna i enkätundersökningen faktiskt mäter det de avser att mäta. Det är 

därför relevant att utforma frågor som generar svar som är giltiga och som mäter det forskarna 

vill att studien ska göra. Faktorer som kan påverka en studies validitet är om frågorna är för 

breda och öppna för tolkning eller om man använder sig av tvivelaktiga forskningsmetoder 

(Ejlertsson, 2005). För att få hög validitet har vi gjort en pilotstudie och testat frågorna på en re-

presentativ grupp till urvalet. Eftersom deltagarna i pilotstudien också bestod av unga kvinnor i 

åldern 17-20 blev det lättare att försäkra sig om att frågorna som har konstruerats faktiskt tolkas 

på samma sätt av samtliga deltagare. Detta har som följd ökat studiens validitet eftersom delta-

garnas feedback har hjälpt att utforma enkäten och på så sätt förbättrat studiens kvalité. Dessu-

tom har handledaren rådfrågats och fått komma med synpunkter innan enkätundersökningen 

börjades för att säkerställa att enkäten är utformad att mäta det den är avsedd att mäta.  

Ytterligare ett steg i att öka validiteten har varit att ställa frågor som är direkta och rak på sak. Till 

exempel genom att be respondenterna ta ställning till ett påstående som lyder: ”Jag påverkas av det 

som skrivs bloggar” istället för ”Jag tror att jag påverkas av det som skrivs i bloggar” får man ett mer tyd-

ligt svar med mindre utrymme för missförstånd.  

Eftersom denna studie har en statistisk ansats och hanterar numeriskt datamaterial, kan man öka 

enkätundersökningens validitet genom att kontrollera de värden man har matat in och rensa det 

insamlade datamaterialet. 

4.9.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett index på studiens stabilitet, det vill säga att man får samma resultat vid uppre-

pande mätningar (Ejlertsson, 2005). För att enkätundersökningen ska vara tillförlitlig ska det gå 

att replikera den så att resultaten bekräftas. En annan faktor som man ska ta i hänsyn till när det 

gäller reliabilitet är studiens genomskinlighet (Field & Hole, 2003). I denna studie har datamateri-

alet bearbetats, analyserat och presenterat på ett tydligt och strukturerat sätt. Genom att sam-



 

21 

 

manfatta rådatan på detta sätt, får läsaren en möjlighet att följa tillvägagångsättet och dra en för-

ståelig slutsats av hur datamaterialet har blivit bearbetat och använt.   

Ett annat sätt att beräkna studiens reliabilitet är intern konsistens. Denna metod används om 

man har variabler som är tänkta att gemensamt mäta ett visst förhållande. Genom att skapa ett 

index av samtliga variabler kan man analysera huruvida de frågor som är ingående i indexet är 

korrelerade med varandra, det vill säga att de har hög intern konsistens. Detta gör man genom att 

räkna ut Cronbachs alpha. För att ha en accepterad intern konsistens ska värdet vara 0.7 eller högre 

(Ejlertsson, 2005). I denna studie har vi variablerna total bloggvanor, total uppfattad reklam och total 

köpintentioner. Tabell 1, 2 och 3 visar Cronbachs alpha för de olika variablerna. Samtliga indikerar 

på värden över 0.7, och visar därför en hög reliabilitet. 

Tabell 1- Cronbach’s alpha för ‘total bloggvanor’, ‘total uppfattad reklam’ och ‘total köpintentioner’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Cronbach’s alpha

Total bloggvanor   0.918

Total uppfattad reklam  0.809

Total köpintentioner  0.894
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5 SPSS 

 

I detta kapitel förklaras det i detalj hur vi har gått tillväga när vi har fått resultaten genom SPSS. Kapitlet inle-
der med att förklara några statistiska begrepp för att sedan gå vidare med de statistiska analyserna. 

 

För att erhålla ett empiriskt resultat från undersökningen har vi använt oss av ett statistik verktyg; 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

5.1 Begreppsförklaring  

För att underlätta förståelsen för den statistiska analysen av datamaterialet kommer de begrepp 

som används vid analysen att förklaras. 

De tillgängliga statistiska tester som existerar är indelade i två grupper; parametriska- och icke-

parametriska tester. Skillnaden mellan dessa är att parametriska tester är mer kraftfulla men förut-

sättningarna för att använda testerna är strängare. Till exempel är en förutsättning att population-

en som urvalet är taget ifrån ska vara normalt distribuerad. Sedan har varje test andra förutsätt-

ningar som måste uppfyllas för att det ska kunna genomföras. Skulle det vara så att man inte 

uppfyller de förutsättningar som det parametriska testet kräver kan man istället använda icke-

parametriska tester. För de vanligaste parametriska testerna finns det även icke-parametriska al-

ternativ. Dessa har också förutsättningar som måste uppfyllas, dock är de mindre stränga. De är 

heller inte lika kraftfulla, det vill säga de kan vara mindre känsliga för att påvisa ett samband eller 

en skillnad mellan olika grupper (Pallant, 2010).  

I den statistiska analysen som följer tillämpades det icke-parametriska testerna Spearmans korrelat-

ion och det parametriska testet t-test. Spearmans korrelation används när man vill upptäcka sam-

band mellan olika variabler och när samtliga förutsättningar för det parametriska testet Pearsons 

korrelation inte uppfylls. T-testet används när man vill undersöka om det finns en skillnad mellan 

två grupper (Pallant, 2010).  

När man testar hypoteser är det viktigt att man bestämmer en signifikansnivå som även benämns 

som alphavärde. Signifikansnivån är sannolikheten att man förkastar nollhypotesen när den egent-

ligen är sann. Standardvärden för alphavärden är 10 %, 5 % och 1 %. För att testa nollhypotesen 

behövs även ett p-värde. Ett p-värde är sannolikheten att man erhåller ett mer extremt värde än 

det som observerades, vid ett antagande att nollhypotesen är sann. Vid hypotestestning visar ett 

p-värde på styrkan i en förkastning av nollhypotesen. Regeln är att man förkastar en nollhypotes 

om p-värde < alphavärde (Aczel & Sounderpandian, 2006). I graferna som man erhåller från 

SPSS finner man p-värdet under kolumnen betecknad Sig. (2-tailed). 

5.2 Empiriskt resultat genom SPSS 

För att börja med analysen av de insamlade enkäterna skapades en datafil i SPSS. Detta gjordes 

genom att först namnge varje enkät med en siffra från 1 till 128. Innan svaren matas in måste 

information erhållen från enkäterna konverteras till ett format som SPSS kan förstå. Detta gör 

man genom att ge varje fråga i enkäten ett variabelnamn. Varje svar tilldelas också en numerisk 
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kod. Till exempel har de två olika enkäterna blivit indelade i två grupper där enkäten med blog-

ginlägg=1 och enkäten med annons=2. Andra frågor som ”Har du en blogg” och ”Läser du bloggar” 

tilldelades svaren 1=Ja och 2=Nej. Frågorna med en sjugradig Likert-skala tilldelades också spe-

cifika variabelnamn och knappades in med värdena 1-7. Efter att ha definierat varje fråga med ett 

variabelnamn och kodat dem med värden matades datamaterialet in från varje respondent, även 

de enkäter som var ofullständiga. 

Innan allt datamaterial börjar analyseras är det väldigt viktigt att kontrollera materialet för poten-

tiella fel som kan ha skett vid inmatningen av svaren från enkäterna. Denna process involverar 

först att kontrollera varje variabel för värden utanför dess omfattning och sedan hitta och rätta 

felen (Pallant, 2010). Varje variabel var granskad för värden utanför dess omfång, till exempel om 

siffran 8 är inmatad fastän skalan är numrerad 1-7 eller angivit siffran 3 för enkättyp trots att al-

ternativen är 1 eller 2. Ett par fel hittades och rättades till.  

För att få deskriptiv statistik för kategoriska variabler som till exempel enkättyp användes analys-

verktyget frekvens. För gruppen med blogginläggen var det 66 respondenter, medan det var 62 

respondenter i gruppen med annonsen. Av samtliga respondenter var det 109 (85.2 %) unga 

kvinnor som läser bloggar och 23 (18 %) som skriver bloggar. 

Följande steg involverade att manipulera rådatan så att den kan användas för att testa hypoteser-

na. För att göra detta var det nödvändigt att framställa nya variabler från redan existerande vari-

abler. I detta fall skapades tre nya variabler: total bloggvanor, total uppfattad reklam och total köpintent-

ioner. Samtliga variabler består av frågor som mäter samma sak, men som nu istället har kombine-

rats för att utgöra en variabel. Total bloggvanor består av fråga 8 till 20, total uppfattad reklam av 

fråga 21 till 26 och 31, och för total köpintentioner av fråga  32 till 41 (se bilaga 4 eller 5). Ge-

nom att dela värdet som har beräknats för varje variabel med antalet frågor som variabeln är 

kombinerad av är det lättare att tolka värdet för de nya variablerna eftersom värdet på variabeln 

går tillbaka till sin original skala (i detta fall 1 till 7 som representerar instämmer inte/instämmer 

helt).  

Eftersom vi är intresserade av att testa två olika hypoteser där den ena innebär att undersöka om 

det finns ett samband mellan att läsa bloggar och respondenternas upplevda köpintentioner och 

den andra om det finns någon skillnad mellan de två olika enkätgrupperna, krävs det två olika 

analysmetoder. Som tidigare nämnt är parametriska statistiska tester begränsade av specifika för-

utsättningar som måste uppfyllas. En av dessa förutsättningar är att oberoende variabler är mätta 

på en intervall- eller kvotnivå för att medelvärdet ska passa in i analysen. (Pallant, 2010). Frå-

gorna i denna studie är baserade på Likertskalan som är en ordinalskala, därför tillämpades det 

icke-parametriska testet Spearmans korrelation för att testa hypotes 1. När det gäller hypotes 2 

tillämpades det parametriska testet oberoende t-test. Anledningen till att vi valde det paramet-

riska testet är för att enligt Pallant (2010) är många tester robusta och tolererar därför mindre 

överträdelser av förutsättningarna. Dessutom har vi använt oss av en kontinuerlig skala där me-

delvärden kan beräknas. 
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5.2.1 Spearmans korrelation 

Innan man genomför en korrelation analys är det bra om man först skapar ett spridningsdiagram. 

Detta ger en indikation på hur sambandet mellan variablerna är. Figur 2 visar spridningsdia-

grammet för ’total bloggvanor’ och ’total köpintentioner’ och visar en rak linje vilket tyder på ett 

linjärt samband.  

 

Figur 2- Linjärt samband mellan ‘total köpintentioner’ och ‘total bloggvanor’ 

Spridningsdiagrammet visar också att sambandet mellan ’total bloggvanor’ och ’total köpintent-

ioner’ är positivt, ju mer frekventa respondenterna är i sina bloggvanor, desto större är deras 

upplevda köpintentioner.  

Tabell 2 visar resultaten för korrelationen mellan ’total bloggvanor’ och ’total köpintentioner’ för 

enkättyp blogg och enkättyp annons. 

Tabell 2- Korrelation mellan ‘total bloggvanor’ och ‘total köpintentioner’ för de två olika enkättyperna 

 

     Spearman’s Rho  Sig. (2 tailed) N  

Blogg     Total köpintentioner  

  Total bloggvanor  0.572          0.000  49

Annons    Total köpintentioner

  

  Total bloggvanor  0.114          0.425  52

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Korrelation
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För gruppen med enkättypen blogg fick de ett rS-värde på 0,572. Eftersom detta värde är positivt 

tyder det på att sambandet mellan ’total bloggvanor’ och ’total köpintentioner’ är positivt. För 

gruppen med enkättyp annons fick de ett rS-värde på 0,114. Även här är sambandet positivt.  

RS-värdet visar även hur starkt detta samband är. Enligt Cohen (1988) är det följande riktlinjer 

som gäller: <0,29 = liten effekt, <0,49 = medium effekt och <1 = stor effekt. Eftersom värdet för den 

första gruppen är över 0,5 (0,572) tyder det på att relationen mellan ’total bloggvanor’ och ’total 

köpintentioner’ är stor. För den andra gruppen är relationen liten (0,114). 

Man kan också räkna koefficienten av determination (r2) som visar hur mycket av variansen som 

de två variablerna delar med varandra. Det är ett värde på hur säker man kan vara när man gör 

tolkningar från grafer/modeller. Den visar också på hur många procent som är närmast ett per-

fekt linjärt samband (Pallant, 2010). För gruppen med enkättypen blogg får vi ett r2: ((0,572 * 

0,572) * 100 %) = 32,72 %. Med andra ord hjälper bloggvanor att förklara nästan 33 % av vari-

ansen i respondenternas svar på upplevda köpintentioner. För enkättypen med annons får vi ett 

r2 på: ((0,114 * 0,114) * 100) = 1,3 %. Bloggvanor hjälper förklara endast 1,3 % av variansen i 

respondenternas svar på upplevda köpintentioner.  

Under kolumnen Sig. (2-tailed) i tabell 2 finner man p-värdet. För gruppen med enkättyp blogg 

är p= 0,000. För ett alphavärde på 5 %, och p= 0,000 finns det en signifikant skillnad (0,000 < 

0,05). För enkättypen med annons är det inte någon signifikant skillnad (0,425 > 0,05). Dock 

räcker det inte endast att undersöka p-värdet för att undersöka om korrelationen för de två olika 

grupperna har en signifikant skillnad. Det är också relevant att beräkna det observerade värdet Z 

(Zobs). Det värde man får kommer att avgöra om skillnaden i korrelationen för de olika grupper-

na inte skedde av en slump (Pallant, 2010). 

För att undersöka om det finns en signifikant skillnad mellan korrelationen för de olika grupper-

na måste r-värden först omvandlas till z-värden. SPSS ger inte detta värde utan den måste beräk-

nas genom denna formel (Pallant, 2010):  

 

 

 

Från tabell 2 får vi för gruppen med enkättyp blogg värdena: r = 0,572, n= 49. För enkättyp an-

nons får vi följande värden: r = 0,114, n= 52. Genom att använda tabell 11.1 i Pallant (2010, s. 

142) hittar man z-värdena som överensstämmer med respektive r-värde. Detta ger följande z-

värden: Z1=0,648 och Z2= 0,116. Sedan är det bara att sätta in värdena i ekvationen för att räkna 

ut Zobs: 
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Uträkningen ger ett värde på 2,59 för Zobs Enligt Pallant (2010) finns det inte någon statistisk 

signifikans om -1,96 < Zobs < 1,96. Eftersom Zobs = 2,59 > 1,96 existerar det en statistisk signifi-

kans mellan grupperna. Respondenternas upplevda bloggvanor förklarar signifikant mer skillna-

den i upplevda köpintentioner för gruppen med enkättyp blogg än för gruppen med enkättyp 

annons. Med andra ord spelar det en större roll hur frekvent blogganvändare man är för att detta 

ska ha en uppfattad påverkan på respondenternas upplevda köpintentioner. Man ska dock inte 

glömma att detta är ett icke-parametriskt test, det är känsligare när det gäller att påvisa ett sam-

band.  

5.2.2 Oberoende t-test 

För att undersöka om det finns någon skillnad mellan gruppernas upplevda köpintentioner efter 

att de läst de olika texterna tillämpades ett oberoende t-test. Eftersom t-testet är ett parametriskt 

test måste följande förutsättningar att uppfyllas: 

1. Nivån på mått: Parametriska tester antar att oberoende variabler är mätta på en intervall- 

eller kvotnivå för att medelvärdet ska passa in i analysen (Pallant, 2010). För att möta 

denna förutsättning har vi använt oss av kontinuerliga skalor så mycket som möjligt 

istället för kategoriska.   

 

2. Normal distribution: Populationen som urvalet är tagen ifrån förutsätter att den är normalt 

distribuerad. Dock händer det ofta inom forskningen att värdena på de oberoende vari-

ablerna inte är normalt distribuerade. Lyckligtvis är många av de parametriska testerna 

toleranta mot denna förutsättning. Har man ett tillräckligt stort urval (N>30), ska inte 

denna överträdelse skapa några problem (Pallant, 2010). Grafer tillämpades på variabler-

na ’total bloggvanor’, ’total uppfattad reklam’ och ’total köpintentioner’ för att under-

söka om de var normala (se figur 3, 4, och 5). För samtliga variabler är distributionen 

normal med undantag för ’total köpintentioner’. Eftersom urvalet är större än 30 (128) 

ska denna överträdelse inte skapa några problem för hypotestestningen.   

 

Figur 3- Histogram över ‘total bloggvanor’ med normalitetskurva 
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Figur 4- Histogram över ‘total uppfattad reklam’ med normalitetskurva  

 

 

Figur 5- Histogram över ‘total köpintentioner’ med poisson-kurva 

3. Homogenitet av varians: Ytterligare en förutsättning för parametriska tester är att urvalet är 

erhållen från en population med samma varianser. Detta innebär att spridningen inom 

grupperna är densamma. För t-test genomför SPSS Levene’s test för att visa detta. För 

att denna förutsättning inte ska överträdas ska värdet vara större än 0,05 (Pallant, 2010). 

Tabell 3 visar ett värde på 0,07 för Levene’s test; förutsättningen är därför inte bruten.  
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Tabell 3- Levene’s test för likheter i varianser 

 

Genom att göra det statistiska t-testet kan man också avgöra hur stor skillnaden mellan grupper-

nas upplevda köpintentioner faktiskt är. Tabell 4 visar resultaten av analysen. 

Tabell 4- Oberoende t-test av jämförelse mellan grupperna 

 

Tabell 4 visar ett värde på 0,032. Eftersom 0,032 < 0,05 är detta en indikation på att det finns en 

signifikant skillnad mellan grupperna (Pallant, 2010). 

För att undersöka hur stor denna skillnad är beräknades ett eta squared värde. Detta värde ger en 

indikation på skillnadens magnitud. SPSS förser inte detta värde när man tillämpar t-test och 

måste därför räknas ut genom att använda denna formel (Pallant, 2010): 

 

Genom att ersätta formeln med lämpliga värden t=2,162, N1=66 och N2=62 får vi: 

 

 

Uträkningen av ekvationen ger oss ett eta squared= 0,036. Enligt Cohen (1988) ska värdet tolkas 

på följande sätt: >0.01=liten effekt, >0.06 medium effekt, >0.14 stor effekt. Eta squared visar ett värde 

på 0,036 vilket är en antydan på att det är en relativ liten effekt. Med detta menas att det är en 

liten skillnad mellan respondenternas upplevda köpintentioner beroende på om de fick enkättyp 

blogg eller annons. 

 

 

    Levene’s test

Total köpintentioner                 0.070
 

    Sig. (2-tailed)

Total köpintentioner                 0.032 

Oberoende T-test 
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6 Analys 
 

Detta kapitel förklarar hypotestestningen, om hypoteserna ska accepteras eller förkastas. Följt av detta är en ana-
lys av resultaten där en koppling till referensramen är gjord.  

 

När man genomför hypotestestning baseras beslutet om att acceptera eller att förkasta en hypo-

tes på nollhypotesen. Nollhypotesen är ett påstående som säger att det inte finns någon statistisk 

signifikant skillnad mellan variablerna. Om nollhypotesen är förkastad, är detta en indikation på 

att det andra alternativet ska accepteras (Salkind, 2000).  

6.1 Hypotes 

Tabell 5 visar ett p-värde på 0,001 för korrelationen mellan ‘total bloggvanor’ och ‘total köpin-

tentioner’. För ett alphavärde på 5 % är nollhypotesen H0 därför förkastad (0,001 < 0,005):  

Tabell 5- Korrelation mellan ‘total bloggvanor’ och ‘total köpintentioner’ 

 

Som angivet i hypotesen visar resultaten att respondenternas upplevda bloggvanor uppfattas på-

verka dem och deras upplevda köpintentioner.  

Att bloggen har en uppfattad påverkan på respondenterna kan även visas genom spridningsdia-

grammet i figur 6.   

 

    Sig. (2-tailed)

    Total bloggvanor

Total köpintentioner                   0.001

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Spearman’s korrelation

H1: Unga kvinnors bloggvanor uppfattas ha en påverkan på dem och deras upp-

levda köpintentioner. 

ACCEPTERAD 

 



 

30 

 

 

Figur 6- Spridningsdiagram på korrelation mellan ‘total köpintentioner’ och ‘total bloggvanor’ för de två grupperna  

Figur 6 visar att det finns ett positivt samband mellan respondenternas erfarenheter av bloggar 

och deras upplevda köpintentioner. Ju mer positiva erfarenheter de unga kvinnorna har av blog-

gar, desto större är deras upplevda köpintentioner. Med andra ord har bloggen en effekt på re-

spondenternas upplevda köpintentioner. Det faktum att det finns ett positivt samband mellan 

bloggen och deras upplevda köpintentioner bekräftar litteraturen om eWOM och dess påverkan 

på konsumenter. Precis som Cheung et al. (2009) studie om eWOMs effekter på konsumenters 

intentioner att handla online, har denna studie visat att unga kvinnor upplever att deras intent-

ioner att handla en produkt ökar om de får läsa om denna produkt på en blogg, i detta fall Ke-

zas.se. 

Det har påvisats att kvinnor inte bara är mer lättpåverkade, utan de är även mer fåfänga än män 

(Angelöw & Jonsson, 2009). Unga kvinnor är helt enkelt mer intresserade av sitt yttre och ser 

shopping som både roligt och något de gärna lägger tid på (Underhill, 2000). Det tillsammans 

med att de mest populära bloggarna är livsstilsbloggar och drivs av andra unga kvinnor (Blogg-

portalen, 2011-12-08) kan förklara varför unga kvinnor påverkas av bloggen. Vidare, har det på-

visats att kvinnor är måna om sina vänskaper. En intressant parallell till detta är resultaten av 

Colliander och Dahlén (2011) som i sin studie konkluderade att bloggläsarna gärna ser bloggar 

som en ”trendig vän” och att relationen mellan bloggläsare och bloggare är mäktig som en 

WOM-relation. Resultaten i denna studie bekräftar detta påstående genom att visa att det finns 

ett positivt samband mellan respondenternas upplevda bloggvanor och upplevda köpintentioner. 
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Ytterligare teorier som kan hjälpa till att förklara relationen mellan bloggar och unga kvinnor är 

social påverkan. Enligt Kelman (1961) finns det tre olika processer som social påverkan verkar 

inom; internationalisering, identifikation och tillmötesgående. Internationalisering sker när en 

individ anser att påverkan är nödvändig för att den ska uppnå sina mål. Eftersom unga kvinnor 

har en tendens att vara måna om sitt utseende, accepterar de därför påverkan från bloggar. Från 

deras syn uppfattas påverkan endast som något som hjälper dem att nå sina mål. Den andra pro-

cessen, identifikation, sker när individer blir påverkade av någon som är gillad eller respekterad. 

För att bli en populär blogg måste denna ha en stor läsarkrets vilket i sin tur kan vara en indikat-

ion på att bloggaren är omtyckt. Eftersom läsarna får följa med i bloggarens liv får de dessutom 

lära känna personligheten bakom bloggen, vilket gör att läsarna kan bilda olika relationer till dem 

som också kan utvecklas till att de ser upp till bloggen. Unga kvinnor kan upptäcka att de delar 

samma intressen och mål och har därför lättare att relatera till det som skrivs vilket gör att de 

upplever att de lättare blir mottagna för påverkan. De identifierar sig med bloggaren. 

Den sista processen är tillmötesgående som refererar till att en individ samtycker med något sam-

tidigt som de håller sina personliga åsikter privata (Kelman, 1961). Enligt Solomon (2009) är det 

väldigt viktigt för tonåringar att passa in. De söker ständigt antydningar om hur man ska se ut 

och bete sig. De söker antydningar från reklam och från andra jämnåriga kamrater. Genom att 

läsa populära bloggar som följs av flera tusen andra tonåringar kan många unga kvinnor känna 

att de genom att se ut som bloggarna, bli mer accepterade och omtyckta i sin umgängeskrets. 

Detta sammanfaller även med internationalisering; många unga kvinnor kan ha som mål att passa 

in och därför accepterar påverkan från bloggar.  

En modell som har utvecklats för att förklara hur konsumenter tar köprelaterade beslut är social 

learning-modellen. Enligt förespråkare av denna modell utvecklar konsumenter köprelaterade 

attityder och beteende genom olika erfarenheter (King & Multon, 1996). Man menar också att 

när konsumenter utsätts för sociala individer erhåller konsumenter den kunskap, kompetens och 

disposition som behövs för att ta köpbeslut (Ward, 1974). I detta fall kan man argumentera att 

bloggen är en sådan social individ som ger konsumenter den nödvändiga kunskap och kompe-

tens de behöver för att göra köpbeslut.  

Vidare, kan man även applicera Banduras (1977) term konsumentförebild på resultaten. Precis 

som Bandura (1977) menar är en konsumentförebild någon som den individuella konsumenten 

kommer i kontakt med och som potentiellt kan påverka konsumentens köpbeslut. Eftersom det 

har visats att respondenternas upplevda bloggvanor har ett positivt samband med deras upplevda 

köpintentioner kan man därför hävda att bloggar kan ses som en konsumentförebild.  

Ytterligare en förklarande faktor till resultatet är att bloggar kan ses som en referensgrupp. Enligt 

bland annat Kotler och Armstrong (2008) har referensgrupper inflytande över utformandet av en 

persons attityder, ambitioner och beteende. Det kan vara grupper eller individer. Referensgrup-

per har social makt över konsumenten och kan ändra på andras handlingar (Solomon, 2009). I 

detta fall är det individer som driver bloggar som kan utöva social makt över sina läsare genom 

att uppmana till vissa köpbeslut.  
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Det finns även extrema fall av korrelation mellan respondenternas upplevda bloggvanor och 

upplevda köpintentioner, både fall som stödjer uppfattningen att bloggar har en positiv inverkan 

på upplevda köpintentioner, och fall som motsäger detta. Figur 7 demonstrerar dessa fall.  

 

Figur 7- Spridningsdiagram på korrelation mellan ’total köpintentioner’ och ’total bloggvanor’ med blå och röda pilar 

De blå pilarna i figur 7 visar fall där respondenterna har svarat att de har en positiv relation till 

bloggar, men där de efter att ha läst blogginläggen ändå inte har haft någon uppfattad påverkan 

på deras upplevda köpintentioner. Respondent A har till exempel beräknats ett ”bloggvanor-

värde” på nästan fem, men efter att ha läst blogginläggen beräknades värdet på upplevda köpin-

tentioner till strax under tre. Effekten av blogginläggen var inte som förutspådd. Respondent B 

visar hur någon med ett lågt värde på bloggvanor efter att ha läst blogginläggen resulterade i ett 

högt värde på upplevda köpintentioner. Det intressanta här är att denna individ uppfattade sig 

själv bli påverkad av blogginläggen trots att erfarenheterna av bloggar inte var så stor. Dock är 

dessa endast extrema fall då majoriteten av respondenterna ändå visat ha ett positivt linjärt sam-

band.  

 

 

 

 

 

(A) 

 

(B) 
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6.2 Hypotes 2 

Tabell 6 visar ett p-värde på 0,032 för skillnaden mellan de olika grupperna. För ett alphavärde 

på 5 % är nollhypotesen därför förkastad (0,032 < 0.05): 

Tabell 6- Oberoende t-test med p-värde 

 

Det finns alltså en skillnad i de upplevda köpintentionerna beroende på om det produktinriktade 

blogginlägget eller annonsen lästes: 

Att blogginlägget har en större effekt kan även påvisas i tabell 7 genom att jämföra medelvärdena 

för variablerna ’total bloggvanor’ och ’total köpintentioner’ mellan de två olika grupperna. Som 

tabellen nedan visar är respondenternas upplevda bloggvanor detsamma för båda grupper, det 

som skiljer grupperna åt är medelvärdena för upplevda köpintentioner. För gruppen som har fått 

läsa annonsen är medelvärdet lägre (2,4967) än för gruppen som har fått läsa blogginläggen 

(2,9758). Med andra ord har blogginlägget en större effekt på respondenternas upplevda köpin-

tentioner än annonsen. 

Tabell 7- Deskriptiv statistik för ’total bloggvanor’ och ’total köpintentioner’ 

 

Respondenterna i undersökningen anser också att de upplever sig bli mer påverkade av det som 

skrivs i bloggen än det som syns i annonsen. I enkäten fick respondenterna svara på frågor om 

huruvida de skulle kunna tänka sig att köpa produkten de just läst om. En av frågorna var ”Jag 

skulle vilja ha produkterna”. Tabell 8 visar medelvärdet på svaren. Bland de som hade blogginlägg i 

sin enkät var medelvärdet 3,83, medan de som hade en annons hade ett medelvärde på 3,03.  

    Sig. (2-tailed)

Total köpintentioner                 0.032 

Oberoende T-test 

     Medelvärde

    

Blogg  Total bloggvanor    3.5765

  Total köpintentioner    2.9758      

Annons Total bloggvanor    3.5327

 

  Total köpintentioner    2.4967 

H2: Blogginlägget har en större uppfattad påverkan på unga kvinnors upplevda 

köpintentioner jämfört med annonsen. 

ACCEPTERAD 
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Tabell 8- Jämförelse mellan grupperna för frågan “Jag skulle vilja ha hårprodukterna” 

 

Att det finns en skillnad bekräftar litteraturen om eWOM som bland annat förklarar att anled-

ningen till att WOM och eWOM har en effekt på konsumenter är för att den anses vara mer tro-

värdig än meddelanden som kommer direkt från företag (Feick & Price, 1987). Resultaten av 

denna studie styrker därför tidigare forskning om eWOM som har visat att det är ett kraftfullt 

marknadsföringsverktyg (Cheung & Thadani, 2010).  

För att konsumenter ska bli påverkade av information är en väsentlig faktor källtrovärdighet. 

Detta innebär att mottagaren av information ser källan som trovärdig och att den har relevant 

kunskap, kompetens och erfarenhet samt att de litar på att källan är opartisk (Belch & Belch, 

2001). Detta kan förklara varför blogginlägget har en större effekt än annonsen. Unga kvinnor 

kan anse att de bloggar de följer har relevant kunskap och kompetens för att kunna avgöra vilka 

produkter som är bra och mindre bra och därför litar de på den information de får från bloggar-

na. Enligt Kiecker och Cowles (2002) är en källa med egenskaper som professionalitet och social 

status mer övertygande jämfört med andra källor. En blogg med en stor läsarkrets tyder på social 

status och kan därför anses vara mer övertygande. Dessutom är inte en blogg något utan dess 

stora läsarkrets därför är bloggar väldigt måna om sina läsare och ger ofta positiv feedback till 

dem. Enligt O’Keefe (1987) är en viktig faktor att mottagaren av information anser att sändaren 

är opartisk och inte har underliggande motiv bakom hans eller hennes rekommendationer. En 

annons syfte är uppenbar, den vill öka företagets försäljning. Men om en bloggare rekommende-

rar en produkt är inte syftet uppenbart på samma sätt. Därför kan många uppfatta källan som 

mer opartisk och därför som trovärdig.  

Ytterligare en orsak till varför blogginlägget har en större effekt är för att läsarna får en möjlighet 

att följa bloggarens liv. Bloggaren delar med sig av bilder, erfarenheter och åsikter vilket ökar 

möjligheten för unga kvinnor att relatera till och identifiera sig med bloggen och bloggaren. En-

ligt Chaiken (1979) är likhet en faktor som bidrar till att informationen uppfattas som mer tro-

värdig. Ju mer likhet mottagaren ser mellan sig själv och källan, desto mer kommer de att upp-

fatta källan som trovärdig och desto lättare har de för att bli övertygade. Detta överensstämmer 

med Kelmans (1961) teorier om social påverkan som menar att identifikation är en förklarande 

orsak till att en individs tankar, känslor och handlingar blir påverkade. Det är helt enkelt lättare 

att bli påverkad av någon som är gillad eller respekterad. Det är just av denna anledning företag 

ofta använder sig av kändisar i reklam och annonser (Kelman, 1961).  

     Medelvärde

    

Blogg  “Jag skulle vilja ha 

  hårprodukterna”        3.83

         

Annons “Jag skulle vilja ha 

  hårprodukterna”        3.03
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Som tidigare nämnt beräknades även ett eta squared värde för att undersöka hur stor skillnaden 

faktiskt är mellan de två olika grupperna. Eftersom eta squared värdet beräknades till 0,036 tyder 

det på att effekten är relativt liten. Även om det existerar en effekt var inte denna effekt så stor 

som vi först hade förutspått.  

Anledningarna till att effekten var så liten kan bero på olika saker. Till exempel kan responden-

terna ha förstått syftet med enkäten och därmed också studien. I någon av klasserna ställde vi 

efter genomförd enkät frågan; ”förstår ni vad syftet med studien är?”, vilket resulterade i svaret; 

”ja, om vi påverkas av bloggar”, från klassen. Det kan vara så att de unga kvinnorna förstod just 

detta syfte och på grund av detta lämnade medvetet förvrängda svar. Vi utgår ifrån att alla svar 

var ärliga men det är tänkbart att unga kvinnor i åldern 17-20 år möjligen inte vill visa att de blir 

påverkade och av denna anledning förvrängde sina svar medvetet. Det är också tänkbart att re-

spondenterna faktiskt inte ser sig själva som påverkningsbara och därmed inte heller visar detta i 

sina svar i enkäten. Om respondenterna förstod syftet skulle det alltså kunna leda till att svaren 

på ett eller annat sätt blir medvetet eller omedvetet förvrängda. Med detta i åtanke är det möjligt 

att tänka sig att effekten varit större om man istället utfört ett experiment under längre tid och 

studerat/observerat respondenternas vanor istället för att de själva fick svara på dem. 

En annan sak som hade kunnat påverka utfallet positivt är om undersökningen hade utförts i en 

annan miljö. Enkäten var på fyra sidor med fram och baksida och genomfördes ibland i slutet av 

lektionen vilket kan ha medfört att svaren möjligtvis blev förhastade och slumpmässiga. 

Även om det på enkäten stod att undersökningen var frivillig, fanns det intentioner i vissa klasser 

på att vissa respondenter inte ville göra enkäten. Några respondenter suckade och klagade till 

exempel på att enkäten var för lång. Det är möjligt att personer som studerar sista året på gymna-

siet är lite skoltrötta och av den anledningen finner enkäten jobbig att genomföra, vilket kan vara 

en av anledningarna till att eleverna ville bli färdiga så snabbt som möjligt och hastade sig igenom 

enkäten. Ett ”genom-hastande” skulle kunna betyda att respondenten i fråga inte tänkte igenom 

frågorna utan att svaren kan ha blivit slumpade. 

Att effekten inte är så stor skulle även kunna bero på att en annons/ett blogginlägg inte gör så 

mycket skillnad. Men det finns trots allt en skillnad vilket gör det intressant att fundera på hur 

effekten hade sett ut om fler blogginlägg eller fler annonser hade lagts in i enkäten eller om re-

spondenterna exponerats för blogginlägg/annonser en längre tid.  

Effekten hade också kunnat bli större om urvalet hade varit större och utspritt över fler städer då 

blogganvändning möjligtvis är kopplat till sociala grupper och trender, som kan skilja sig från 

stad till stad, exempelvis i Karesuando och Stockholm. 
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7 Slutsats 
 

I detta kapitel, görs det slutsatser från den presenterade studien följt av en diskussion av kritik mot studien och 
metod och förslag på ytterligare forskning.  

 

Att vi påverkas av reklam är ingen nyhet. Tvärtom är det en självklarhet, då reklam och mark-

nadsföring annars vore lönlöst. Frågan är om det finns andra saker som till och med påverkar oss 

mer? Syftet med denna studie har därför varit att undersöka om unga kvinnor upplever att deras 

köpintentioner påverkas av bloggar. Detta har gjorts genom att undersöka om ett specifikt blog-

ginlägg har en uppfattad påverkan på unga kvinnor och deras upplevda köpintentioner jämfört 

med en annons.  

För att uppfylla syftet har följande frågeställningar behandlats: 

 Påverkas de upplevda köpintentionerna hos unga kvinnor av deras upplevda bloggvanor? 

 

Resultaten från studien visar att respondenternas upplevda bloggvanor har en uppfattad påver-

kan på unga kvinnor och deras upplevda köpintentioner. Resultaten har tillsammans med littera-

turen inom eWOM och påverkan visat att de unga kvinnornas erfarenheter av bloggar har en 

effekt på de upplevda köpintentionerna. Det har också visats att det existerar ett positivt sam-

band mellan de unga kvinnornas upplevda bloggvanor och deras upplevda köpintentioner. De 

vars upplevda bloggvanor är mer frekventa har också större intentioner att handla något som de 

har läst om i ett blogginlägg. 

 Upplever unga kvinnor att de är mer benägna att handla produkter som presenteras i det produktinrik-

tade blogginlägget än annonsen? 

 

Resultaten från studien visar att de unga kvinnorna upplever sig påverkas av bloggen mer än vad 

de upplever sig påverkas av annonsen. Studien visar också att det finns en skillnad i effekten på 

de upplevda köpintentionerna mellan bloggen och annonsen. Effekten är liten, till vilket möjliga 

förklaringar har nämnts tidigare. Effekten är dock märkbar och gör att vår hypotes kan accepte-

ras. Svaret på frågeställningen är att de unga kvinnorna är mer benägna att handla det som pre-

senteras för dem i bloggen än annonsen. Vidare, är slutsatserna från undersökningen under-

stödda av den tidigare forskningen inom eWOM och påverkan. 

Som tidigare nämnt växer läsarantalet för bloggar för varje år, speciellt hos unga kvinnor (Fin-

dahl, 2011). Detta innebär att läsarna omedvetet sätter sig i en situation där de kan utsättas för 

påverkan. Forskning inom eWOM och konsumentpåverkan har visat att för att information ska 

vara övertygande måste den vara trovärdig. Det är viktigt att konsumenter känner att informat-

ionen kommer ifrån någon som är opartisk och att personen inte kommer att utnyttja positionen 

och sårbarheten som mottagaren befinner sig i (O’Keefe, 1987). Detta är en fördel som bloggar 

har. Bloggare representerar oftast inte företag utan ger tips, rekommendationer och idéer på pro-

dukter och tjänster både baserat på egna erfarenheter och på information som företag skickar till 
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dem. Detta gör bloggen till en mer trovärdig källa än information som kommer direkt från före-

tag, det vill säga reklam. 

Colliander och Dahlén (2011) har i sin studie bekräftat att bloggläsare uppfattar bloggar som en 

vän. I och med att man får följa bloggarens vardag kan detta skapa en slags relation mellan läsa-

ren och bloggen. Bloggen blir mer och mer jämställd en vän och eftersom unga kvinnor värde-

sätter vänskap (Shoaf et. al., 1995) har de lättare att ta till sig information från bloggar. Detta 

sammanfaller med resultaten i denna studie som visar att respondenterna inte bara uppfattar sig 

bli påverkade av det produktinriktade blogginlägget, utan att de faktiskt gör det i en högre grad 

än annonsen.  

Eftersom vi har bekräftat hypoteserna har vi fått fram en teori. Studien visar att bloggar är en 

kanal som bör uppmärksammas. Den har potentialen att användas som ett effektivt marknadsfö-

ringsverktyg, därför är det viktigt för företag att förstå hur en blogg fungerar för att hitta en bra 

strategi. Marknadsföring handlar trots allt om att vara där konsumenten är, och om de unga 

kvinnliga konsumenterna är på bloggar måste även företag med denna målgrupp också vara där. 

Företag måste förstå makten bakom datorskärmen om de vill bli konkurrenskraftiga i kampen 

om unga kvinnors uppmärksamhet. Dock är denna teori obekräftad och behöver testas för att 

kunna bekräftas. Vi uppmuntrar därför till mer forskning inom detta område för att antigen 

stödja den nuvarande teorin eller för att finna andra idéer som kan tyda på andra slutsatser.    

7.1 Kritik mot metod och studie 

Om valet av metod är det bästa går att diskutera av flera olika anledningar, några av dem delvis 

nämnda i hypotesavsnitten ovan. 

Att mäta upplevda köpintentioner med hjälp av en enkät innebär att respondenterna inte har nå-

gon möjlighet att lämna ett eget uttänkt svar som är helt rätt för just den respondenten, ett svar 

som vi kanske inte har tänkt på vid utformandet av enkäten. De får istället välja det alternativ 

som stämmer bäst in på deras situation. Vi försökte skapa så många svarsalternativ som möjligt 

genom att i pilotstudien fråga om det var något svarsalternativ de saknade eller om det var svårt 

att svara på någon fråga. Av denna anledning lades också ett öppet alternativ till på dessa frågor 

för att respondenten skulle kunna fylla i ett eget alternativ om så önskades.  

Problemet med att ha förutbestämda svar är att de som sagt till viss del styr respondenten. Vi har 

dock försökt undvika de förutbestämda svaren genom att istället ge påståenden som responden-

ten fick ta ställning till på en sju-gradig Likert-skala från 1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer 

helt).  

Det är möjligt att vi hade kunnat få ut mer information om vi hade kunnat ställa följdfrågor eller 

genom att ställa en öppen fråga i enkäten. Nackdelen med öppna frågor är dock att de tar längre 

tid, därför valde vi att inte ha några sådana frågor. Vi ansåg också att det inte behövdes öppna 

frågor för att kunna besvara tesen. Vi menar att respondenten alltid fick möjlighet att skriva ett 

annat alternativ än de redan existerande på grund av det öppna alternativ som fanns. Responden-

ten var på intet sätt låst till de alternativ som gavs utan kunde fritt uttrycka sin mening. 
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Av de 109 respondenter som läser bloggar, läser 62 stycken Kenzas blogg, det vill säga 57 %. Re-

sultatet hade därför kunnat bli annorlunda om vi istället haft ett urval av respondenter som end-

ast läser Kenzas.se. Effekten hade inte förändrats men troligtvis stärkt vårt resultat eftersom 

bloggens läsare förmodligen redan har en relation till bloggen och kan därför antas bli påverkade 

i en högre grad av vårt produktinriktade blogginlägg. 

7.2 Förslag på fortsatt forskning 

Eftersom vår teori är obekräftad föreslår vi vidare forskningen med deduktiv ansats för att testa 

vår teori. Det finns flera intressanta aspekter som kan vara tänkvärda områden att forska mer 

inom när det gäller bloggen som marknadsföringsverktyg. Att se hur bloggen påverkar unga 

kvinnors upplevda köpintentioner är ett ämne som är väldigt intressant att ta reda på mer om 

även i framtiden. Med tanke på resultaten i denna studie finns anledning att anta att mer mark-

nadsföring i framtiden kommer ske via bloggar. Därför är det relevant att undersöka om bloggen 

faktiskt är den nya reklamkanalen. 

För att få en djupare förståelse om hur köpintentioner faktiskt påverkas kan en djupare studie 

göras, exempelvis genom att låta ett antal respondenter skriva loggbok över sina bloggvanor och 

följa dem över en längre tid. Detta för att möjligtvis mer exakt kunna se hur mycket tid som 

läggs på bloggläsande och om detta har något samband med hög- kontra lågfrekventa inköpsva-

nor. Istället för att ställa frågor i form av intervjuer eller enkäter, kan forskaren då istället obser-

vera. Intressant hade varit att observera en grupp med personer som till en början inte är aktiva 

bloggläsare och sedan om köpbeteendet förändras när de efter en tid blir aktiva. Man skulle 

också kunna jämföra två olika grupper, en med aktiva bloggläsare och en med inaktiva, för att se 

om deras respektive köpintentioner skiljer sig åt.  

Eftersom denna studie använde sig av en annons för att jämföra effekten på upplevda köpintent-

ioner, kan det vara intressant att undersöka andra marknadsföringskanaler såsom TV-reklam eller 

reklambanners på Internet.   

Vi har endast undersökt hur positiva blogginlägg har en inverkan på upplevda köpintentioner, 

det kan också vara intressant att undersöka bloggars inverkan på varumärken till exempel i sam-

band med hur negativ publicitet på bloggar påverkar bloggläsarnas relation till varumärken. Man 

skulle även kunna undersöka om företag kan använda bloggar som varumärkesbyggande hjälp-

medel. Hjälper eller stjälper bloggar varumärken? 
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Bilaga 3- Missivbrev 

Hej! 
 
Mitt namn är Sandra Frylén och jag studerar på femte terminen i Medie- och 
kommunikationsvetenskap på högskolan i Jönköping. Denna termin skriver jag C-uppsats 
tillsammans med två kollegor, Nanci Kasto och Nathalie Steen. Den kommer att handla om unga 
vuxna och deras vanor samt beteende på internet. 
 
Unga vuxna lever idag större delen av sina liv på internet. Media är en stor del av vardagen och 
sociala medier, däribland bloggar, påverkar konsumenten. Den övergripande frågan vi ställer oss 
är hur mycket och på vilket sätt? 
 
Vi vill med hjälp av en enkätundersökning undersöka hur sociala medier, speciellt bloggar, kan 
påverka och influera ungdomar. 
 
Vi undrar om det finns möjlighet för oss att komma till din klass som går sista året på Erik 
Dahlbergsgymnasiet och be dem fylla i vår enkät. Den tar ca 10-15 min att genomföra och 
studenterna är självklart anonyma. Studenterna kan också välja att avstå om de av någon 
anledning inte vill delta. 
 
Vi är tacksamma om vi fick möjligheten att göra undersökningen bland dina elever. Vi vill också 
påpeka att vårt syfte med undersökningen i största mån skall hållas hemligt för studenterna då 
detta kan komma att påverka deras svar och därmed vårt resultat. 
  
Vilken tid hade passat bäst för din klass? Vi ber dig om möjligt svara så snart du kan. 
 
Tack för din tid! 

/Sandra Frylén, Nanci Kasto och Nathalie Steen 
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