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Abstract 
 

Today we know that the reading and writing on blogs have increased over the last few years, 

mostly among young women. Further we see an increased popularity of fashion blogs where 

exposure of clothing and other products are daily among the posts to inspire the readers. In this 

thesis, we have researched how the blog posts affect young womens' purchasing intention. By 

purchase intention we mean the desire to purchase something. 

 

The research was performed through in depth interviews and document research. We interviewed 

ten people, and the interviews consisted of questions about the respondents' blogging habits, 

buyer behavior, and information sharing. During the document research we studied selected 

blogs' comments fields for specific posts. We did this in order to see how the readers were using 

comments to bring up their opinions. 

 

Our result after the research shows that our respondents in general had a positive attitude to the 

blogs, and saw many of the bloggers as inspiration sources or role models. We have also been 

able to see that the respondents have changed their opinion on a piece of clothing because of a 

blogger. These changes to opinions were both negative and positive depending on who the 

blogger was. To summarize, we can also assume that young women are very engaged in the blog 

world since they read blogs on a daily basis. It was also common that they discussed pieces of 

clothing, which they had seen in blogs, with their circle of friends. The discussions were both 

positive and negative in nature. 
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II 

Sammanfattning 

Idag vet vi att läsandet och skrivandet av bloggar ökat markant de senaste åren, framför allt bland 

unga kvinnor. Vidare ser vi en ökad popularitet av modebloggar, där exponering av kläder och 

andra produkter, dagligen finns med bland inläggen för att inspirera läsarna. I denna uppsats har 

vi undersökt hur inläggen i bloggarna påverkar unga kvinnors köpintention. Med köpintention 

menar vi önskan om att vilja köpa något.  

Undersökningen genomfördes med hjälp av djupintervjuer och en dokumentundersökning. Vi 

intervjuade tio personer, och intervjuerna innehöll frågor om respondenternas bloggvanor, 

köpbeteende samt informationsspridning. Vid dokumentundersökningen studerade vi utvalda 

bloggars kommentarsfält för specifika inlägg. Detta för att vi ville se hur läsarna använde sig av 

kommentarer för att föra fram sina åsikter.  

Våra resultat efter undersökningen visade att våra respondenter generellt hade en positiv attityd 

till bloggarna, och såg många av bloggerskorna som inspirationskällor eller förebilder. Vi har 

även kunnat se att respondenterna någon gång ändrat uppfattning om ett plagg på grund av en 

bloggare, både negativt och positivt beroende på vem bloggaren var.  

Slutligen kan vi även konstatera att våra respondenter samt andra unga kvinnor är mycket 

engagerade i bloggvärlden, eftersom de läser bloggar dagligen, och även ibland kommenterar. 

Det var även vanligt att de diskuterade plagg de tidigare sett på bloggar med sin 

bekantskapskrets. Diskussionerna kunde vara både positiva och negativa. 
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1 Inledning  

Detta första kapitel introducerar ämnet för läsaren. Först beskrivs bakgrunden till problemet. 

Därefter förs en diskussion kring ämnet som leder fram till en problemformulering. Slutligen 

avslutas inledningen med uppsatsens syfte och nyckelord.  

1.1 Problembakgrund  

Internetutvecklingen har gått fort framåt de senaste åren vilket har medfört att sociala medier växt 

sig större och allt mer integrerats i konsumenternas vardag. Sociala medier används av 

konsumenterna för att utbyta information och åsikter med andra människor (Choi, 2011). Enligt 

Thevenot (2007) är människor idag präglade av sociala medier och direkt engagerade i att bli 

”media” själva. Sociala medier kan beskrivas som kommunikationskanaler eller så kallade 

mötesplatser där användarna själva kan kommunicera med varandra genom text, bild eller ljud 

(Carlsson, 2009). Med hjälp av sociala medier kan företag/privatpersoner marknadsföra och bilda 

opinion utan att det behöver kosta något (Ström, 2010). I en tidigare studie gjord av Smith (2009) 

konstaterade författaren att Bloggar, Facebook och Twitter är de mest dominerande och välkända 

sociala medierna idag. Svenska Dagbladet (2011-11-13) skriver i en artikel att cirka en fjärdedel 

av den tid som en användare spenderar online på Internet går till att läsa bloggar eller tillbringa 

tiden på andra sociala plattformer.  

 

Förr i tiden dokumenterade människor sina händelser i livet genom att skriva dagbok. Idag har 

utvecklingen gått framåt och både datorer och Internet har tagit en allt större plats i människors 

liv. Människorna är liksom förr fortfarande angelägna om att dokumentera livshändelser och 

bloggar har istället blivit en ersättare och ett modernare alternativ till dagboken. Enligt Chiang 

och Hsieh (2011) kan en blogg beskrivas som en ofta redigerad webbsida där huvudorsaken till 

användandet är att publicera artiklar i kronologisk ordning. Carlsson (2009) konstaterar att 

skillnaden på dagboken och bloggen är att bloggen vanligtvis är offentlig för andra personer än 

sig själv och att andra människor kan följa och kommentera det som skrivs. Thevenot (2007) 

menar i sin studie att människor blir engagerade genom att delta i en konversation, det vill säga 

att konversationen börjar när en människa kommenterar det som skrivs i ett inlägg på bloggen. 

Till skillnad från hur bloggen såg ut för några år sedan, har den idag utvecklats till en plattform 

för både dagbokslikande inlägg kombinerat med marknadsföring och annonsering av olika 

produkter1. Det finns studier som visar att människor bloggar för att skriva om sina känslor, för 

att de har en idé eller bara för att kunna skriva av sig någonstans (Nardi, Schiano, Gumbrecht & 

Swartz, 2004). Vidare har Krishnamurthy (2002); Chiang och Hsieh (2011) definierat fyra olika 

kategorier av bloggar: personliga, lokala, individuella och samhällsbloggar. Även Bruce och 

Dearstyne (2004) har angivit olika kategorier av bloggar och har utöver personliga bloggar 

adderat nyhetsbloggar, marknadsföringsbloggar och informationsbloggar. Inom de olika 

kategorierna kan bloggaren sedan nischa sig för att sticka ut och vara unik.  

 

Idag vet vi att läsandet, men också skrivandet av bloggar ökat kraftigt och skapat ett enormt 

intresse bland unga kvinnor, framförallt när det gäller modebloggar. Med en modeblogg menar vi 

                                                 
1
 http://www.marketingterms.com/dictionary/blog/ 

http://www.marketingterms.com/dictionary/blog/
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en blogg, där den huvudsakliga delen består av olika ”outfits” och exponering av kläder som kan 

inspirera läsaren.  En studie av Thevenot (2007) visade att det under 2007 skapades 120.000 nya 

bloggar varje dag och att det publicerades 1,5 miljoner inlägg om dagen världen runt. Under 2009 

var det i Sverige sex av tio i åldern 15-27 år som läste bloggar regelbundet och var fjärde av 

dessa hade också en egen blogg. Detta har troligtvis ökat under senare år då fenomenet spridit sig 

i mycket hög grad världen runt. I en annan studie gjord av Akar och Topcu (2011) konstaterades 

det att cirka 70% av de aktiva Internetanvändarna läste bloggar, och att det var cirka 40% av 

dessa som startade egna bloggar. Vidare visade studien att det var kvinnor som spenderade mest 

tid på att läsa bloggar. Det ökade intresset för skrivande av bloggar beror främst på att de är 

billiga eller gratis att producera och att innehållet kan uppdateras och spridas vidare till läsarna. 

Vidare har det visat sig att det ökade intresset för att läsa bloggar beror på faktorer som att det 

idag finns olika plattformer som uppdateras omedelbart och som påminner användaren om att nya 

inlägg publicerats. Detta i sin tur underlättar för läsaren att hålla reda på flera olika bloggar 

samtidigt (Goodfellow & Graham 2007). På bloglovin.se
2
 som är en sådan sida, som är beskrivet 

ovan finns det topplistor där de populäraste bloggarna är rangordnade efter popularitet. Populära 

bloggar är: Kenza, Kissie, Tyra Sjöstedt, Blondinbella, Lisaplace, Foki och Engla med flera.  

1.2 Problemdiskussion  

I en studie av Huang et al. (2008) konstaterar författarna att det går att identifiera fyra olika motiv 

för att läsa bloggar; socialt, underhållning, informationssökning samt trendspaning. Framfört allt 

leder det sociala utbytet och trendspaning till ökad ”word of mouth”. ”Word of mouth” kan 

beskrivas som ett budskap, företag eller produkt som är tillräckligt intressant, för att personer 

själva väljer att sprida information till nära och bekanta (Carlsson, 2009). I en annan studie av 

Thevenot (2007) har det visat sig att bloggar har en positiv effekt på word of mouth. Vidare 

skriver författaren i sin studie att människor som läser bloggar, är mycket engagerade då de 

genom kommentarer blir en del av konversationen och bloggen. Då bloggare dagligen ger 

rekommendationer eller granskningar av produkter anses de vanligtvis vara opinionsledare. Detta 

gör att de enkelt kan sprida vidare och påverka sina läsare genom ”word of mouse”, som är en 

elektronisk version av ”word of mouth”3.  

 

Carlsson (2009) menar att det via bloggar sprids olika åsikter om trender och att detta blivit allt 

lättare för konsumenter att diskutera med varandra och ge positiv eller negativ kritik om en viss 

produkt. Det har även visat sig i en studie av Constantinides et al. (2010) att konsumenter 

tenderar att lita på information som skrivs via bloggar. De uppfattar informationen som mer 

tillförlitlig i jämförelse med företagsinformation. Det kan bero på att bloggare själva är 

konsumenter och därför ger ärliga rekommendationer om produkterna. I en annan studie gjord av 

Park et al. (2007) har det också visat sig att, ju fler människor som kommenterar en produkt, 

desto mer ökar produktens popularitet. Det vill säga att när det finns ett större antal recensioner så 

ger detta ett intryck av att många andra redan köpt produkten tidigare, vilket i sin tur ökar en 

önskan om att köpa produkten hos konsumenterna. Med andra ord kan det skapas en köpintention 

hos konsumenten. 

 

                                                 
2
 Bloglovin.se 

3
 http://www.wisegeek.com/what-is-word-of-mouse.htm 

http://www.wisegeek.com/what-is-word-of-mouse.htm
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Då populära storbloggare blivit en viktig del för modebranschen har de också väckt stort intresse 

för företagen (Ström, 2010). Det vill säga att på grund av att stora bloggar blivit enormt omtalade 

de senaste åren, har det lett till att företagen börjat ta del av denna utveckling. Detta har lett till att 

det har öppnat upp nya marknadsföringsmöjligheter för företagen (Carlsson, 2009). På många 

bloggar syns inte bara klädesplagg som bloggaren köpt, utan det visas även upp kläder eller andra 

produkter som företag sponsrat dem med, för att själva synas och marknadsföra sig utåt och helst 

av allt skapa en ”snackis” bland unga kvinnor (Carlsson, 2009). Ett liknande marknadsföringsätt 

som är vanligt vid bloggsammanhang är viral marknadsföring. Kaikati & Kaitaki (2004) menar 

att denna typ av marknadsföring syftar till att obemärkt sända ett budskap till en konsument, utan 

att konsumenterna är medvetna om det. Därefter är tanken att konsumenterna börjar prata om 

produkten och sprider god ”word of mouth”. Ett företag som använde denna typ av 

marknadsföring var Dr pepper. Anledningen till att de valde att genomföra kampanjen på bloggar 

var att just bloggar blivit en av de hetaste marknadsföringskanalerna på senare tid (Kaikati & 

Kaikati, 2004). Det är tydligt att bloggen numera inte bara används som ett sätt för att skriva av 

sig, utan även har utvecklats till en ny marknadsföringskanal som blir allt mer omfattande. 

Bloggar kan exempelvis användas när företag lanserar nya produkter och vill att dessa ska få en 

spridning och därmed skapa en köpintention hos konsumenterna.  

 

Carlsson (2009) noterar att det blivit allt vanligare att företagen själva har direkta blogglänkar på 

plaggen på sin hemsida, där en bloggare själv kan välja om den vill skriva om produkten eller 

inte. Detta har även visat sig vara en givande metod för både företag och bloggar menar Lindex 

som själva använder sig av denna metod. Vidare menar författaren att det beror på att det i stort 

sett alltid är positiva kommentarer som skrivs om produkterna, då bloggare faktiskt vanligtvis 

skriver om produkter, som de gillar (ibid).  

 

Utifrån problembakgrunden och problemdiskussionen finner vi det intressant att undersöka hur 

modebloggares inlägg på bloggen och exponering av kläder påverkar unga kvinnors köpintention. 

Anledningen till att ämnet är intressant att undersöka är för att vi genom olika studier sett att 

bloggar blivit ett oerhört populärt fenomen bland människor och framför allt bland unga kvinnor. 

Vi definierar unga kvinnor som kvinnor mellan 15 och 30 år. Genom att ha tagit del av tidigare 

studier har vi kunnat se att ämnet också är relevant och rätt i tiden, eftersom Internet och 

skapandet av bloggar utvecklas dagligen. En annan faktor som gör att vi finner det intressant att 

undersöka hur unga kvinnors köpintention påverkas av bloggar, är att ämnet är relativt nytt. 

Vidare är det även intressant att undersöka ämnet då marknadsföring via bloggar kan underlätta 

för företag, då de via en relativt ny kanal kan visa sin existens på marknaden. Framför allt kan 

ämnet vara betydelsefullt och intressant för mindre företag då denna kanal många gånger är billig 

eller helt kostnadsfri. Studien är även intressant för bloggare, då de får en inblick i hur de 

påverkar läsarna, och kan sedan handla efter detta. Mot bakgrund av denna diskussion har vi 

formulerat följande problemformulering.  

1.3 Problemformulering 

Vår huvudfråga i denna uppsats är: Hur påverkas unga kvinnors köpintentioner av exponering av 

kläder på modebloggar? 
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1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att studera modebloggares inlägg och kommentarsfält vid exponering av 

kläder och hur det påverkar unga kvinnors köpintention.  

1.5 Nyckelord 

Några nyckelord som vi anser är relevanta och återkommande genom vår uppsats är:  

Sociala medier: “Samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att 

kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud
 4
” 

 

Blogg: ” Personlig och öppen dagbok eller logg på webben
5
” 

 

Word of mouth: ”En obetald form av marknadsföring där nöjda kunder berättar för andra 

människor hur mycket de gillar ett företag, produkt eller tjänst
6
” 

 

Word of mouse: Är en elektronisk verison av word of mouth. Det vill saga att man sprider 

vidare ett budskap via internet
7
. 

 

Opinionsledare: ”Är en individ som inom en grupp med gemensamma intressen förmedlar nya 

idéer från massmedier samt från andra opinionsledare till gruppens medlemmar
8
” 

1.6 Avgränsning 

I vår studie har vi enbart studerat den svenska bloggvärlden, det vill säga svenska bloggare och 

svenska läsare. Undersökningen begränsas till kvinnliga konsumenter då vi av egen erfarenhet vet 

att bloggfenomenet är mer populärt hos dessa. Studien berör endast bloggar som ur vår synvinkel 

ses som modebloggar. Detta för att få en smalare undersökning där vi kunnat gå mer på djupet. 

Slutligen har vi också valt att endast undersöka kvinnor i åldern 15-35, för att även här minimera 

risken för en allt för bred uppsats.  

                                                 
4
 http://www.ne.se/sociala-medier 

5
 http://www.ne.se/blogg 

6
 http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/term/82660.html 

7
 http://www.wisegeek.com/what-is-word-of-mouse.htm 

8
 http://www.ne.se/opinionsledare 

http://www.ne.se/sociala-medier
http://www.ne.se/blogg
http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/term/82660.html
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2 Metod 

Denna metoddel beskriver hur vi gått tillväga under uppsatsskrivandet. Metoden som använts är 

kvalitativ där vi vidare genomfört djupintervjuer och dokumentundersökningar. Genom 

djupintervjuerna ville vi tränga igenom ytan och skapa en förståelse för problemet. I 

dokumentundersökningen ville vi styrka eller identifiera samband mellan de båda metoderna.  

2.1 Vårt val av angreppsätt - Abduktivt 

Abduktiv ansats kan beskrivas som ett angreppsätt där deduktion och induktion växlar mellan 

varandra. Den abduktiva processen förknippas med att människor skaffar sig ny förståelse av 

fenomen och gör nya upptäcker. Abduktion växlar ständigt mellan observationer och förenas med 

teori från tidigare litteratur som forskaren sätter sig in i (Starrin & Svensson 1994).  Först 

genomförde vi en litteraturstudie för att få bättre kunskap om ämnet. Sedan gjorde vi en empirisk 

undersökning för att sedan fortlöpande återkoppla teorin till empirin.  

2.2 Forskningsdesign 

Vi ville undersöka hur unga tjejers köpintention påverkades av bloggläsning. Genom olika 

kvalitativa metoder ville vi gå på djupet och få en större förståelse för hur respondenterna tyckte 

och tänkte. Delvis genom djupintervjuer för att så att säga tränga igenom ytan på ämnet. För få en 

bättre förståelse för hur tjejers köpintention påverkades av bloggar ville vi även studera många 

enheter genom att studera kommentarsfältet på bloggarna.  

2.3 Datainsamlingsmetod- kvalitativ 

I kvalitativ metod är det meningen och innebörden som studeras, främst med hjälp av ord och 

texter. Kvalitativ forskning brukar även vara mer inriktat på ord än siffror. Kvalitativ 

undersökning betonar i huvudsak ett induktivt synsätt på relationen mellan forskning och teori 

där tyngden läggs på generering av teorier samt föredrar och lägger vikt på hur individen 

uppfattar och tolkar den sociala verkligheten. Kvalitativ forskning innehåller även en bild av den 

sociala verkligenheten som en ständig växlande egenskap som hör till individernas skapande och 

konstruerande förmåga (Bryman 2008). Anledningen till att vi ville använda oss av en kvalitativ 

metod var för att vi tänkte genomföra intervjuer för att gå på djupet och inte bredden. Vi ville 

också genomföra en dokumentundersökning då vi ville få mer förståelse för problemet.  

2.4 Primärdata 

Vid direkt insamling av information från personer eller grupper kallas detta för primärdata 

(Jacobsen, 2002). Det innebär också att en forskare samlar in information för första gången. 

Primärdata kan samlas in genom metoder så som intervjuer, observation eller frågeformulär. 

2.5 Vårt val av primärdata 

Vi har samlat in primärdata genom intervjuer med tio personer. Intervjuerna handlade om 

köpbeteende och olika påverkansfaktorer som kan leda till köpintention. Vi samlade också in 
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Frågor med 

fasta 

svarsalternativ i 

fast 

ordningsföljd 

Frågor i fast 

ordningsföljd 

inslag av öppna 

svar 
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med tema, fast 

ordningsföljd, 

en del fasta 

svarsalternativ 

Intervjuguide 

med tema, fast 

ordningsföljd 

och enbart 

öppna svar 

Samtal utan 

intervjuguide 

och utan fast 

ordningsföljd 

primärdata genom dokumentundersökningar på bloggarna som togs fram via kommentarsfältet på 

inlägg där kläder exponerades.  

2.5.1 Öppna djupintervjuer 

Vi använde oss av öppna djupintervjuer, som kännetecknas av att intervjuaren och respondenten 

samtalar i en vanlig dialog (Jacobsen, 2002). Genom att vi använde oss av öppna djupintervjuer 

kunde vi få reda på den enskilda individens synpunkter och uppfattningar. Det Jacobsen (2002) 

anser vara negativt med djupintervjuer är att det kan vara tidskrävande då besöksintervjuer ger 

stora mängder anteckningar eller ljudinspelningar, vilket i sin tur begränsar antalet respondenter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.5.1 Grader av strukturering av en intervju (Jacobsen, 2002) 

 

Ovan visas en modell över olika strukturer vid intervjuer där fjärde rutan från vänster beskriver 

semistrukturerade intervjuer, som vi använde oss av. Detta innebar att vi hade förbestämda frågor 

där respondenterna svarade med öppna svar, men vi uteslöt inte övriga diskussioner och 

följdfrågor. Vi genomförde intervjuerna på ett café, det vill säga i en offentlig miljö. Anledningen 

till val av intervjuplats var att känna trygghet och bekvämlighet för både respondenterna och oss 

själva.  Detta för att få en avslappnad stämning och miljö.  

2.5.2 Dokumentundersökning 

För att samla in data genomförde vi dokumentundersökningar så att vi kunde se vad läsarna sa i 

kommentarsfältet på bloggarna när de exponerade kläder på olika sätt eller i olika sammanhang. 

Eftersom vi utförde dokumentundersökningar kunde vi studera vad läsarna på bloggarna sa och 

diskuterade när en viss klädesprodukt exponerades för dem (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen 

(2002) är nackdelen med denna undersökningsmetod att vi måste välja ut dokument.  Det vill 

säga att vi tvingades välja ut kommentarer som ansågs vara trovärdiga. Vi behövde sålla bland de 

olika kommenterarna för att kunna hitta relevant information som passade vår undersökning. Då 

vi använde oss av dokumentundersökningar kunde vi få en bredare inblick i vad konsumenterna 

tyckte och tänkte vid exponering av kläder på en modeblogg. På så sätt blev det ett komplement 

till den djupare undersökning, som bestod av gruppintervjuer.  Dokumentundersökningarna gick 

till på följande sätt. Vi började med att välja ut tre olika kategorier som motsvarade en hel 

outfitbild, ett enskilt plagg samt ett plagg utan information om vart plagget kom ifrån. Därefter 

studerade vi kommentarerna bland dessa tre kategorierna för att se hur många läsare som gillade 

plagget och hur många som frågade vart plagget kom ifrån. Slutligen studerade vi även övriga 

positiva kommentarer. I den tredje kategorin studerade vi endast information om hur många 

läsare som frågade vart plagget kom ifrån. De kommentarer som inte passade in i vår 

Helt sluten      Helt öppen 
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undersökning valdes bort och blev inte närmre studerade. Vi gjorde även diagram på de tre olika 

kategorierna i analysen för att göra resultatet mer tydligt.  

2.6 Urvalsstrategi  

Vår övergripande målgrupp var människor som läste modebloggar, och det var svårt att få en 

exakt siffra på hur många dessa var. Vidare delade vi in målpopulationen i en mindre grupp som 

endast bestod av unga kvinnor. Detta eftersom att vi valde att begränsa vår undersökning och 

endast studera kvinnliga läsare och kvinnliga modebloggare. Undersökningarna gjordes inom en 

tidsram på två veckor vilket medförde att de som vanligtvis dagligen läste bloggar hamnade inom 

urvalsramen.  

 

Vidare valde vi i djupintervjuerna att använda oss av ett informationsurval. Enligt Jacobsen 

(2002) handlar detta urval om att undersökaren väljer sina respondenter på grund av att 

undersökaren anser att de kan ge riklig och god information om området som ska undersökas. Det 

kan vara människor med ett stort intresse eller människor med stora kunskaper inom ett visst 

område. I vår undersökning kom våra respondenter med i urvalet av bekvämliga skäl, samt att de 

kom med i urvalet då vi utgick ifrån personer som hade kunskap inom vårt område. Det vill säga 

att samtliga respondenter läste bloggar dagligen. 

 

Vid genomförandet av dokumentundersökningen valde vi att studera hur unga kvinnors 

köpintention påverkades när modebloggare exponerade kläder på sina bloggar, vilket betydde att 

källorna vi studerade var offentliga och var avsedda för att nå ut till en större publik (Jacobson, 

2002). I dokumentundersökningen använde vi oss av ett sannolikhetsurval då alla enheterna i 

urvalsunderlaget hade en möjlig chans att komma med i undersökningen (Christensen et al. 

2001). Jacobsen (2002) menar att offentliga källor är avsedda för att skapa ett speciellt intryck av 

en viss situation, vilket passade bra in på vår undersökning, då vi var intresserade av att 

undersöka kommentarsfältet på bloggen och se vad som sades där. I och med att vi ville studera 

vad de olika individerna skrev tittade vi på personliga källor. Det vill säga att den enskilda 

individen var avsändaren (Jacobsen, 2002). Fördelen med att studera personliga källor är att det 

är klart och tydligt vems synpunkter, som kom fram. Dokumentundersökningen skedde under de 

tillfällen som modebloggaren visade upp en ”outfit” på sin blogg eller exponerade kläder på 

annat vis. 

2.7 Källkritik 

Våra vetenskapliga artiklar var hämtade från Högskolan i Borås biblioteksdatabas. Vi utgick från 

vårt valda ämne och därifrån letade vi artiklar som passade vårt område. Flera olika böcker, 

författare och artiklar användes för att inte få ett vinklat budskap. Vi använde även några 

elektroniska källor där vi var medvetna om att de låg lite längre ner på tillförlitlighetsskalan. De 

personer vi intervjuade valde vi ut efter kunskap och intresse som passade vår undersökning. 

Detta för att få relevanta personer, som var involverade i ämnet, som vi undersökte. Slutligen 

valde vi även att använda oss av primärdata där den främsta fördelen var att informationen var 

aktuell.  
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2.7.1 Hantering av källor i texten 

Vi har under hela uppsatsskrivandet utgått ifrån Harvardsystemet när det gäller text- och 

källhänvisning och därmed ska det tydligt framgå vad som är våra egna tankar, teorier och 

slutsatser samt vad vi hämtat från externa källor. 

2.8 Validitet  

Med en hög validitet menar Jacobsen (2002) att undersökningen är giltig och relevant, det vill 

säga att undersökaren mäter det som tänkts mäta. Vidare menar författaren att validitet handlar 

om det vi mätt hos några få också gällde för andra. Det finns två typer av validitet, intern giltighet 

och extern giltighet (Jacobsen, 2002). Där intern giltighet svarar på frågan om vi fått tag i den 

information vi var ute efter, och extern giltighet visade om vi kunde överföra det vi kommit fram 

till, till andra sammanhang. I vår undersökning var respondenternas svar individuella och kunde 

inte appliceras på andra, som också läste bloggar. Undersökningen vi genomförde avsåg däremot 

det vi tänkt mäta. Det vill säga att vi fick fram den information som vi var ute efter från början, 

vilket medförde att undersökningen fick en hög intern validitet. 

För att öka tillförlitligheten och giltigheten hos data och slutsatser, kan triangulering användas 

(Jacobsen, 2002). Med triangulering kontrolleras data och slutsatser genom en kombination av 

olika metoder, olika intervjuare och observationer, olika kontexter och olika personer som 

registrerar och analyserar data. Om enskilda forskare vill se om det de kommer fram till, även 

kan uppnås av andra forskare är detta en effektiv kontroll (Jacobsen, 2002). Detta går dock inte 

använda vid kvalitativa metoder, då resultatet är helt beroende av det speciella sammanhanget 

(Jacobsen, 2002). Vidare är det därför omöjligt att använda samma rön på olika sätt. Detta ställer 

andra krav på vår tillförlitlighet. Ett av kraven är reflexivitet. Detta innebär att forskaren drar 

nytta av sitt vetande, om vad som kan hända i till exempel en intervjusituation, och försöker 

blotta och förklara hur situationen formas av att de forskas om den.  

 

I vår studie fanns det från början en medvetenhet om att det inte skulle gå att generalisera vårt 

resultat och applicera på andra. Detta eftersom vi valde att gå på djupet genom kvalitativa 

undersökningsmetoder och inte studera bredden med kvantitativa metoder. Vi anser dock att vi 

fått en god inblick i hur unga kvinnor tänkte när de fick kläder exponerade framför sig på 

bloggar. Detta på grund av att vi dels genomförde djupintervjuer med tio respondenter och dels 

för att vi genomförde dokumentundersökningar där vi studerade vad människor sa och 

kommenterade på modebloggar.  

2.9 Reliabilitet 

Jacobsen (2002) menar att hög reliabilitet innebär att den är tillförlitlig och trovärdig.  Vidare 

menar författaren att hög reliabilitet handlar om att det ska gå att genomföra en identisk 

undersökning och få ett identiskt svar på mätningen. Vi anser att vår undersökning uppnår en hög 

reliabilitet.  Detta eftersom vi beskrivit hur vi gått tillväga under uppsatsskrivandet så pass 

detaljerat att det ska gå att genomföra samma undersökning en gång till.  
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3 Teoretisk referensram 

Nedan presenteras de teorier vi valt ut till vår teoretiska referensram. Vi har valt teorierna efter 

uppsatsens ämne. Det vill säga teorier som berör köpintention, social acceptans, word of mouth, 

word of mouse, opinionsledare samt sociala bevis. Dessa kommer sedan att analyseras med 

empirin.  

3.1 Köpintention 

Blackwell et al. (2001) definierar köpintention, som en konsuments personliga bedömning av 

styrkan i den egna intentionen att i framtiden betala för konsumtion av ett annonserat varumärke. 

Morwitz, Steckel och Gupta, (2007); Bagozzi, (1983) menar att köpintention utgörs av olika 

valsituationer som i senare skeden påverkar framtida köpbeslut. Vidare anser Evans et al. (2006) 

att motivation är ett grundläggande begrepp som styr mänskligt beteende och kan förklaras som 

en drivkraft hos människor som får dem att uppföra eller bete sig på ett visst sätt. Författarna 

menar att motivation är grunden till ett begär och är framför allt det ursprungliga motivet bakom 

dagens konsumtionsmönster. Motivationen kan också vara intern eller extern, det vill säga att 

motivationen kommer inifrån individen eller också att den uppstår ifrån omvärlden. Den interna 

motivationen är instinkter så som behov, drifter eller känslor medan den externa motivationen 

baseras på yttre faktorer så som ett begär av tjänster eller varor. Skillnaden på dessa är att behov 

är sådana produkter som är nödvändiga för att överleva, medan ett begär handlar om sådana 

produkter som en konsument bara vill ha (ibid).   

Evans et al. (2006) framhäver att en produkt måste exponeras och uppmärksammans av en 

konsument för att denne ska uppfatta budskapet och kunna tolka detta. Därefter behöver 

konsumenten komma ihåg budskapet och lagra det i minnet för att vidare kunna få en positiv eller 

negativ attityd till produkten. Det vill säga att konsumenten uppnår stadiet där de får en önskan 

om att köpa produkten eller inte. Detta har även bekräftats i en studie som Dennis et al. (2009) 

genomfört där forskarna kom fram till att positiva attityder till en produkt faktiskt leder till 

köpintention. Morwitz et al. (2007) har emellertid i sin studie inte kunnat konstatera att det finns 

ett direkt samband mellan köpintention och faktiska köp utan menar att det ser olika ut beroende 

på vilken produkt det handlar om. Weisberg et al. (2011) konstaterar istället att det finns fler 

faktorer som påverkar en konsuments köpintention. Framför allt beror det på tidigare erfarenheter 

då det handlar om produkter som säljs på Internet. Detta för att Internet är nytt och kan kännas 

hotfullt för många konsumenter. I studien visade det sig även att sociala sammanhang är viktiga 

som påverkansfaktorer när det gäller avsikten att köpa en produkt eftersom konsumenter värderar 

trovärdighet högt vid produktinköp (ibid).  

3.2 Opinionsledare och hobbykonsumenter 

När kända profiler rekommenderar eller talar gott om en produkt uppfattar konsumenterna dessa 

som trovärdiga, vilket på så sätt kan leda till ett begär av och en önskan om att vilja köpa 

produkten konsumenterna exponeras för (Evans et al. 2006). Weisberg et al. (2011) påpekar att 

trovärdighet är en otroligt viktig faktor för att minska osäkerheten om olika risker som kan uppstå 

när en konsument har för avsikt eller intention att handla online. Genom att agera tillförlitligt, 

elimineras osäkerheten som infinner sig hos ovana onlinehandlare. Slivera och Austad (2003) 
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påpekar att trovärdigheten och tillförlitligheten kan ändras drastiskt om den kända profilen agerar 

på ett sätt som anses vara negativt hos konsumenterna, vilket i sin tur kan vara skadligt för 

varumärket de konsumerar. Det vill säga att konsumenten ändrar sin uppfattning om ett 

varumärke de tidigare konsumerat och gillat.  

Vidare menar Evans et al. (2006) att vi människor inte bara tenderar att påverkas av kända 

profiler, utan även personer som vi uppfattar som experter inom ett visst område. Idag får 

konsumenter produktinformation från flera olika källor exempelvis via modebloggar och 

konsumenterna kan då få en uppfattning att bloggaren är en slags expert inom detta område och 

ser denna person som trovärdig och pålitlig. Detta stämmer även överrens med Constantinides et 

al. (2010) teori som menar att vi litar mer på bloggares produktinformation än vad vi litar på 

företags produktinformation. Dessa personer som beskrivits ovan är exempel på opinionsledare. 

Vidare menar författarna att en opinionsledare genom sin medvetenhet om sin expertis, kunskap 

samt skicklighet kan styra och påverka andra individers uppfattningar om olika produkter inom 

ett visst område. Evans et al. (200) anser att det även finns initierade opinionsledare, så kallade 

grindvakter. Dessa personer beskrivs som hobbykonsumenter och behöver inte alltid äga en viss 

produkt, utan förmedlar endast information om produkten till andra. Dessa hobbykonsumenter 

har en vilja och tycker att det är roligt att sprida information och hjälpa andra konsumenter.  

3.3 Sociala bevis 

Att uppfatta vad andra tror eller gör är ett viktigt hjälpmedel när konsumenter ska bestämma sig 

för vad de ska tycka eller hur de ska agera (Cialdini, 2005). Ju fler som samtycker om en produkt, 

desto lättare är det att påverka en person att börja tycka om samma produkt. En av de 

omständigheter som fungerar bättre när det gäller sociala bevis är likhet. När vi beaktar 

människor som liknar oss själva fungerar principen som bäst och vi följer mycket hellre en som 

liknar oss än en som är oss olik. Detta har marknadsförarna tagit fäste på och de vet att det är 

lättare att sälja en produkt genom att visa att ”vanliga” människor använder sig av produkten 

(ibid).  

3.4 Köpmotiv - Social acceptans 

Shopping är ett socialt beteende som oftast utförs tillsammans med familj eller vänner (Evans, 

Christiansen & Gill, 1996; Kim & Hong, 2011). Denna aspekt av shopping kan förklaras som 

mänsklig motivation som beskriver grundläggande behov av tillgivenhet, tillhörighet och 

godkännande. McGuire (1974); Kim & Hong, 2011 menar att människor söker acceptans och 

ömhet i mänskliga relationer. Vidare menar också Darden och Dorch (1990) att social interaktion 

är en bra drivkraft för shopping hos vissa konsumenter. Dahlén och Lange (2003) påpekar att 

detta beror på att osäkra konsumenter ofta kontrollerar hur andra beter sig för att passa in. Detta 

på grund av att de har ett starkt socialt behov där de vill få indikationer på vad som är rätt att 

köpa och konsumera. Således har social acceptans därför mycket stor påverkan på vad 

konsumenten väljer för produkter och varumärken. I sammanhang med sociala bevis bör man 

fokusera på användaren i sin marknadskommunikation för att så tydligt som möjligt klargöra vem 

det är som använder produkten (ibid). 
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3.5 Word of mouth 

Word of mouth kan definieras som att ett budskap, företag eller produkt som är tillräckligt 

intressant för att människor själva ska vilja sprida informationen vidare till nära och bekanta 

(Carlsson, 2009). En studie av Breazeale (2009)  visade att word of mouth både har en betydande 

positiv och negativ inverkan vid konsumenters beslutsfattande. Den negativa inverkan beror till 

största del på att missnöjda kunder berättar för fler människor om sina erfarenheter än vad de 

nöjda kunderna gör, vilket är negativt för företaget. Breazales (2009) teori kan också kopplas 

ihop med Thevenots (2007) teori. Han konstaterar att även bloggars word of mouth har en positiv 

inverkan på konsumenter. Vidare är det idag känt att word of mouth även är ett effektivt 

marknadsföringsverktyg, som också anses vara en av de mest trovärdiga källorna då det är 

konsumenter som är spridaren av produktinformationen (Sen & Lerman, 2007).  

3.6 Word of mouse 

Word of mouse är en elektronisk verison av word of mouth. Det vill säga att en konsument 

sprider vidare ett budskap till andra konsumenter via internet
9
. I en studie gjord av Breazeale 

(2009) menar författaren att de olika formerna för word of mouse har gett stora möjligheter för 

konsumenterna att sprida sina åsikter på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. Konsumenterna 

kan idag sprida sina produktrecensioner till människor som de aldrig tidigare träffat. Doh et al. 

(2009) menar att word of mouse eller e-WOM som de kallar det för i sin studie har blivit ett 

viktigt moment vid produktutvärdering. Författarna konstaterar att konsumenter uppsöker 

webbplatser för att hitta information och lära sig mer om produkten innan de genomför ett köp. 

Även Hennig-Thurau et al. (2003) har noterat att konsumenter först och främst läser recensioner 

av en produkt på Internet för att spara tid vid beslutsfattande samt för att göra mer välgrundande 

köpbeslut. Dessutom skriver Doh et al. (2009) i sin studie att vi konsumenter även tenderar att 

lita på det som sägs på de olika hemsidorna, framför allt när det finns likartade recensioner om en 

produkt. Detta stämmer bra med Constantinides et al. (2010) studie som visar att konsumenter 

finner bloggare som mer trovärdiga informationsspridare än vad företagen är. 

Hennig-Thurau et al. (2003) kom även fram till att anledningen till att konsumenter ansåg att det 

fanns ett viktigt värde i att sprida sina åsikter var att de ville känna en social samhörighet med 

likasinnade, vilket i sin tur också stärkte konsumentens självkänsla. Genom att läsa andras 

produktrecensioner kan även konsumentens köpbeteende påverkas. De anpassar sitt beteende 

utefter den information som de får via kommentarerna.  

                                                 
9
 http://www.wisegeek.com/what-is-word-of-mouse.htm 
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4 Empiri  

Vid genomförandet av insamlig av empiriskt material intervjuade vi tio personer som dagligen 

läste bloggar. Alla respondenter var kvinnor och de var i åldern 17-24 år. Vidare genomförde vi 

även en dokumentstudie där vi studerade bloggar skrivna av Victoria Törnegren, Angelica blick, 

Kenza, Lisaplace, Elin Kling samt Engla. I studien studerade vi kommentarsfältet och utgick 

ifrån tre kategorier, som vi kallar A, B och C. I kategori A studerade vi kommentarsfältet på det 

senaste inlägget där en outfit visades upp på respektive bloggar. I kategori B studerade vi 

kommentarerna till de senaste inlägg som visade upp enskilda plagg. I kategori C där vi inte 

studerade samtliga bloggar studerade vi kommentarerna på inlägg där plagg utan information 

visades upp. I denna kategori var vi intresserade av att studera hur många som ville få reda på 

produktinformation.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 4.1 Visar vad vi menar med en outfitbild                             Bild 4.2 Visar vad vi menar med ett enskilt plagg. 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 Bild 4.3 Här visas en bild på en jacka utan produktinformation. 
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4.1 Resultat av intervjuer 

Våra intervjuade respondenter läste bloggar varje dag eller flera gånger om dagen. De följde alla 

olika många bloggar. De som följde minst antal bloggar följde cirka tre till fem stycken dagligen 

och som mest följde en respondent cirka 30 stycken dagligen. Genomsnittet för antal bloggar som 

respondenterna läste var cirka tio stycken. Den blogg som lästes av alla respondenter var Kenza. 

Även Kissie, Tyra Sjöstedt, Angelica Blick, Carolina Gynning, Blondinbella och Sofi Fahrman 

var populära och lästes av många av respondenterna. Bloggar som nämndes enstaka gånger under 

intervjuerna var, Victoria Törnegren, Stinalee, Linda Hallberg, Elin Kling, Egoina, Katrin 

Zytomierska, Engla, Lisaplace, Paow, Michaela Forni, Pernilla Wahlgren, Foki, Hannapee samt 

Natacha Peyre. Det var även en del av respondenterna som läste mindre okända bloggar samt sina 

vänners bloggar. Efter genomförda intervjuer kunde vi se att nio av tio respondenter läste bloggar 

för att bland annat få inspiration vad gäller mode. Andra anledningar var tidsfördriv, nyfikenhet 

och underhållning. Citatet nedan från en av våra intervjuer beskriver anledningarna till varför att 

en av respondenterna läste bloggar: ”Jag kollar ganska mycket på deras outfits och blir inspirerad 

utav det de har på sig och vad de matchar med olika klädesplagg.” (Josefin, 22 år Gislaved). 

Det visade sig att hälften av respondenterna hade en positiv syn på bloggare och såg dem som 

förebilder och inspirationskällor. Andra hälften tyckte att vissa bloggare var tragiska, att de sökte 

uppmärksamhet och hade extrema personligheter. Respondenterna med dessa åsikter läste 

bloggar så som Kissie och Hanna Wiederstedt där mode inte var det egentliga huvudinnehållet på 

bloggen.  

På frågan om respondenterna brukade skriva kommenterar på bloggarna blev svaret ”nästan 

aldrig” för alla utom en, som brukade kommentera om hon tyckte att en outfit bloggaren lagt upp 

var snygg. Däremot var det vanligare att respondenterna läste kommentarsfältet, vilket de flesta 

svarade att de gjorde ibland. De menade att det var intressant att göra detta för att se hur läsarna 

reagerade om bloggaren hade skrivit om ett intressant ämne eller om ett inlägg väckte starka 

reaktioner. En respondent brukade läsa kommentarer för att finna produktinformation om en 

produkt bloggaren visat upp.  

Om en bloggare visade upp ett plagg utan att skriva vart det kommer ifrån var det vanligaste 

sättet för respondenterna att ta reda på detta genom att läsa kommentarerna för detta inlägg. Detta 

för att se om någon annan läsare diskuterat plagget eller fått svar på samma fråga. Några av 

respondenterna sökte igenom de vanligaste hemsidorna för att se om de hittade plagget där. Två 

av respondenterna tog inte reda på vart plagget kom ifrån om det inte framgick. Slutligen hade 

två stycken testat att Maila bloggerskorna och frågat vart plagget kom ifrån. 

Det framgick även att samtliga respondenter hade ändrat uppfattning om ett plagg efter att ha sett 

det på en blogg, allt ifrån ofta, till då och då, och för vissa mer sällan. Uppfattningarna hade 

förändrats både till det positiva och negativa. Anledningen till att många ändrade sin uppfattning 

till det positiva var att plagget var snyggt stylat, satt snyggt på eller att de gillade bloggaren som 

visade upp plagget. En respondent menade också att plagget var trendigt och inne om en bloggare 

som kan ses som modeikon visade upp plagget. Det var också några som brukade ”vänja” sig vid 

vissa plagg. Det vill säga att när respondenterna såg plagget första gången tyckte de inte om det, 

men efter att ha sett det på flera bloggar började respondenterna tycka att det var snyggt. En av 

våra intervjupersoner beskrev sin erfarenhet på följande sätt: 
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”Det har hänt att man sett plagg i butik/på internet som man inte alls tyckt var snyggt. 

När man sedan ser det på någon bloggare man gillar kan man tycka att det ser 

jättesnyggt ut på, eller tvärtom, om man tycker ett plagg är snyggt, och ser det på en 

bloggare man inte gillar, kan uppfattningen ändras på så sätt.”  

(Johanna 22 år, Anderstorp)  

Det var även fler respondenter som menade att plaggen också kunde förändras till det negativa. 

En av anledningarna till detta var att ett plagg blivit ”hypat” och använt av för många, vilket 

ledde till att man tröttnat på plagget istället. En annan anledning till ändrad uppfattning var att en 

bloggare som ogillas hade på sig ett plagg, vilket gjorde att respondenterna förknippade plagget 

med dem. En sista anledning till att plagget förändrades till det negativa var att det inte såg ut att 

sitta bra på. Såhär beskrev en respondent ett tillfälle där hon ändrat uppfattning om ett plagg till 

det negativa: 

”Förra året när jag skulle hitta en fin midsommarklänning kollade jag runt på 

Nelly.com. Då jag hittade en klänning som jag verkligen tyckte om läste jag 

kommentarerna där en tjej hänvisade till sin blogg där det fanns en bild på henne med 

denna klänning. Det visade sig att klänningen inte alls var snygg på. Så där ändrade 

jag uppfattningen om ett plagg.”   

(My 22 år, Gislaved) 

Alla respondenter svarade ja på frågan om de någon gång blivit intresserade av att köpa ett plagg 

som visats upp på en blogg. För hälften av respondenterna hände detta väldigt ofta, ungefär en 

gång i veckan. För andra hälften av respondenterna hände det lite mer sällan än så. Faktorer som 

påverkade att de blev intresserade kunde vara att det var lättare när de såg plagget på en person 

istället för på en galge, att plagget var snyggt matchat, att de såg upp till bloggaren och därför 

ville ha samma plagg, att det var en känd och populär person som visade det, att de själva letade 

efter snygga plagg eller att bloggarna var trovärdiga och trendiga. Sju av respondenterna hade 

även någon gång köpt ett plagg som de sett på en blogg, alternativt köpt ett liknande plagg efter 

att ha inspirerats av plagget på bloggen. Dock var detta inget som hände särskilt ofta i jämförelse 

med hur ofta de hade blivit intresserade. Nedan är ett citat från en av respondenterna som 

beskriver vad hon trodde påverkade att hon blev intresserad av ett plagg: 

”Det händer att jag blivit intresserad av plagg som jag ser på bloggar. Jag tror att det 

beror på att man ser upp till de som bloggar och om de bär något snyggt så vill man 

själv ha det. Jag tror även att det påverkas av att det är just kändisbloggare som lägger 

upp det och man vill hänga med i trenden. Men det kan också vara på grund av att det 

är något som ser bra ut helt enkelt.”  

(Emelie 17 år, Gislaved) 

 

Överlag menade våra respondenter att ”shoppingsuget” ökade mer på grund av att de läste 

bloggar. De poängterar dock att det inte betydde att de faktiskt ledde till köp, utan stannade 

endast vid tanken att vilja köpa. En respondent menade att hon visste vart sin egen gräns för 

shopping gick, så hon gick inte över den även om suget ökade. En respondent sa också så här: 

”Jag tror inte det får mig att shoppa mer än vad jag hade gjort annars, men jag tror definitivt det 

har en påverkan på vad jag shoppar.” (Emma 19 år, Borås). 
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Generellt sett så var köpmotivet hos våra respondenter transformativt, det vill säga att de 

shoppade kläder för att de var snygga, inte för att de nödvändigtvis behövde dem. För några 

enstaka handlade det om informativt köpmotiv, då de köpte ett plagg för att de verkligen behövde 

det. 

 

Vid frågan om de brukade prata med andra om plagg som de sett på en blogg sa majoriteten av 

respondenterna att de brukade diskutera plagg de sett på bloggar med andra. Det menade att de 

kunde vara både negativa och positiva saker de pratade om. Hade de sett ett snyggt plagg pratade 

de positivt om det och tvärtom. 

4.2 Resultat av dokumentundersökning 

Vi började studera Victoria Törnegrens blogg och kommentarerna på de senaste inlägg där hon 

visade upp en outfit. Där kunde vi se att hon hade sammanlagt 27 kommentarer på inlägget. Av 

dessa var 21 kommentarer positiva till outfiten och tyckte att den var snygg. Två stycken frågade 

om någon sorts produktinformation. Resterande kommentarer var irrelevanta för vår 

undersökning.  

 

Den andra bloggen vi undersökte var Angelica Blicks blogg. Där hade hon 42 kommentarer på 

sitt inlägg och av dessa var det 32 stycken som gillade kläderna som visades upp. Det var endast 

en person som frågade om produktinformation. Sedan var det även ett antal läsare som skrev att 

de såg henne som en inspirationskälla. De återstående kommentarerna var irrelevanta då de inte 

handlade om ämnet vi undersökte. Det kunde vara kommentarer från läsare som skrev ”kan du 

vara snäll och läsa min blogg, eller jag har en tävling på min blogg”. 

 

Den tredje bloggen som vi studerade var Kenza. Hon hade 122 kommentarer på inlägget och 102 

kommentarer var positiva och gillade det som hon hade lagt upp. Av dessa var det även läsare 

som skrev att de inspirerades av hennes klädstil. Av de 122 kommentarerna var det också tio 

stycken som frågade om produktinformation, resterande av kommentarerna var inte relevanta att 

ta med i vår undersökning.  

 

Den fjärde bloggen som vi undersökte var Lisaplace. Hon hade 107 kommentarer på det 

undersökta inlägget och det var 98 läsare som gillade inlägget. Av dessa var det även många som 

skrev att de inspirerades av henne. Den femte bloggen som vi valde att undersöka var Elin Klings 

som hade 17 kommentarer på sitt outfitsinlägg och av dessa var det 12 stycken som gillade 

plaggen som hon visade upp. Det var endast en person som frågade om produktinformation.  

 

Den sjätte och sista bloggen som undersöktes var Englas och hon hade 18 kommentarer på sitt 

inlägg. Av dessa var det 13 läsare som gillade inlägget och såg henne som en inspirationskälla. 

Det var även två läsare som frågade om ytterligare information.   

 

När vi tittade på första inlägget som visade upp ett enskilt plagg studerade vi samtliga sex 

bloggar. På Victoria Törnegrens blogg var kommentarerna 17 stycken varav 15 stycken tyckte att 

plagget var snyggt och två kommentarer var irrelevanta. På Angelica Blicks blogg fanns det 18 

kommentarer där 14 av dessa var positiva och där läsarna tyckte att plagget var snyggt. Här var 

det även två stycken läsare som inte gillade det de såg. Övriga kommentarer var inte relevanta i 

undersökningen. På Kenzas blogg fanns det 144 kommentarer på det enskilda plaggets inlägg. 
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Det var 91 stycken som gillade hennes plagg, sju som ogillade och tre stycken som frågade om 

produktinformation. Resten av kommenterarna var irrelevanta. På Lisaplaces blogg hade hon 29 

kommenterar på det undersökta inlägget och det var 26 läsare som gillade det hon visade upp och 

två stycken som undrade var hon hade köpt plagget. Det var endast en kommentar som inte 

passade in på det vi undersökte. På Elin Klings blogg fanns det 20 stycken kommentarer varav 14 

kommentarer var positiva och gillades av läsaren. Resterande sex kommentarer var inte relevanta 

för oss. På Englas blogg var det tio kommentarer där sju av läsarna gillade plagget och en som 

ogillade det. De två sista kommentarerna var inte relevanta.  

 

I den tredje kategorin som vi undersökte studerade vi inte samtliga bloggar utan undersökte 

endast Victoria Törnegren, Kenza, Lisaplace och Englas. I kategorin studerade vi plagg där 

produktinformation saknades. På Victoria Törnegrens blogg fanns det 43 kommentarer där åtta 

läsare frågade om ytterligare information om plagget som visades upp. På Kenzas blogg såg vi 91 

kommentarer där 12 stycken frågade om information om plagget. På Lisaplaces blogg fann vi 36 

kommentarer och av dessa var det fem stycken som undrade var plagget kom ifrån. På Englas 

blogg som var den sista bloggen vi undersökte fanns det 19 kommentarer om plagget men det var 

endast fem stycken läsare som ville veta var plagget var köpt.  
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5 Analys 

Nedan presenteras vår analys där vi jämfört vår empiri med vår teoretiska referensram. Vi utgick 

från djupintervjuer och dokumentundersökningar för att få fram den empiriska delen. I analysen 

av dokumentstudierna använde vi tre olika diagram för att tydliggöra våra undersökningsresultat. 

Analysdelen leder sedan fram till vår slutsats.  

5.1 Analys av djupintervjuer 

Intresset bland kvinnor att läsa modebloggar har ökat de senaste åren. Thevenot (2007) visade i 

sin studie att det var sex av tio i åldern 15-27 som läste bloggar. I vår intervju var respondenterna 

i åldern 17-24 vilket höll sig inom ramarna för den genomsnittliga åldern som Thevonot (2007) 

har kommit fram till. Vidare visade det sig i Thevenots (2007) studie att människor läser bloggar 

regelbundet, vilket stämmer överrens med våra respondenter som sa sig läsa bloggar dagligen 

eller flera gånger om dagen. Det var bara en av våra respondenter som endast läste bloggar 

ibland.  I en artikel i Svenska Dagbladet (2011-11-13) hävdas det att vi människor spenderar 

majoriteten av vår tid på Internet till att läsa bloggar eller vara aktiva på andra sociala medier, 

vilket stämmer bra in på de av våra respondenter som läste bloggar flera gånger om dagen.  

I vår undersökning var det nio av tio vars anledning till läsandet av bloggar var att de ville få 

kläd- och modeinspiration. Det fanns även andra faktorer som påverkade bloggläsandet, 

tidsfördriv, nyfikenhet och underhållning. Dessa motiv stämde överrens med två av fyra motiv 

som Huang et al. (2008) visade i sin studie. Dessa var underhållning och trendspaning. De motiv 

som inte stämde in på våra respondenters anledningar till att läsa bloggar var sociala och 

informationssökningsmotiv.  

Den blogg som lästes av alla respondenter var Kenza men även Kissie, Tyra Sjöstedt, Angelica 

Blick, Carolina Gynning, Blondinbella och Sofi Fahrman var populära och lästes av många av 

respondenterna. Bloggar som nämndes enstaka gånger under intervjuerna var Victoria Törnegren, 

Stinalee, Linda Hallberg, Elin Kling, Egoina, Katrin Zytomierska, Engla, Licaplace, Paow, 

Michaela Forni, Pernilla Wahlgren, Foki, Hannapee samt Natacha Peyre. Samtliga av de bloggar 

som var populära hos våra respondenter var också populära enligt bloglovin.se, där det finns en 

topplista på bloggare rankade efter popularitet.  

Evans et al. (2006) menar att kända profiler som talar gott om en produkt uppfattas som 

trovärdiga hos konsumenter. Vidare menar även författarna att bloggare uppfattas av bloggläsare 

som experter inom sitt område. Constinides et al. (2010) menar att konsumenter tenderar till lita 

mer på bloggares produktinformation i jämförelse med företagets information. I vår undersökning 

hade hälften av respondenterna en positiv syn på bloggare och såg dessa som både förebilder och 

inspirationskällor, vilket i sin tur ledde till att de tenderade att lita på just bloggare eftersom de 

ansågs vara experter. Dock uppfattade inte alla läsare bloggare som positiva. Det fanns även de 

som tyckte att de hade extrema personligheter, var tragiska samt att de konstant sökte 

uppmärksamhet vilket uppfattades som något negativt hos våra respondenter. Vanligtvis fanns 

det en bakomliggande anledning som till exempel ett negativ beteende hos bloggaren, som gjorde 

att våra respondenter kände så. Detta stämmer överrens med Slivera och Austad (2003), som 

menar att uppfattningen kan förändras om en bloggare i en konsuments synpunkt beter sig på ett 
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negativt sätt. Detta kan i sin tur vara skadligt för produkter och varumärken som visas upp. 

Bloggar som visade sig ha en negativ effekt på respondenterna var Kissie och Hanna Widerstedt 

som är provocerande bloggar där mode inte är huvudinnehållet.  

Våra respondenter brukade inte själva skriva kommentarer i bloggarna. Det var bara en 

respondent som brukade göra detta ibland. På så sätt stämde våra respondenters beteende inte 

överrens med Thevenot (2007) teori som menar att konsumenter blir mer engagerade när de 

deltar i en konversation på bloggen. Det stämde inte heller överrens med Henning-Thurau et al. 

(2003), som menar att konsumenter vill sprida sina åsikter för att känna social samhörighet med 

likasinnade, vilket enligt författaren leder till en bättre självkänsla. Däremot blir respondenterna 

delaktiga då de var mer vanligt att de faktiskt läste kommentarerna vid ett inlägg. Anledningen 

till att respondenterna gjorde detta var för att de ville få reda på produktinformation, för att det 

var ett intressant ämne eller se vad som skrevs i kommentarsfältet vid ett inlägg som väckt starka 

reaktioner.  

Våra respondenter framhävde att de brukade leta bland kommentarer för att hitta 

produktinformation om ett plagg som saknade informationen i inlägget. Detta stämde överrens 

med Breazeale (2009) som menar att konsumenter idag kan sprida information om produkter till 

människor de inte träffat. Vidare menar Doh et al. (2009) att konsumenter uppsöker webbplatser, 

som i vårt fall är bloggares kommentarsfält, för att hitta information om en produkt innan de 

genomför ett köp.  

Det framgick i vår undersökning att alla respondenter någon gång ändrat uppfattning om ett plagg 

efter att ha sett det på en blogg, både till det negativa och till det positiva. En av faktorerna som 

påverkade respondenterna att ändra uppfattning till det positiva var att de gillade bloggaren som 

visade upp plagget, då de också såg det som trendigt och inne. Evans et al. (2006) menar att vi 

påverkas av kända profiler som vi uppfattar som experter inom ett visst område. Ett annat ord för 

detta är opinionsledare som genom sin medvetenhet om sin expertis, kunskap och skicklighet kan 

styra och påverka andra individers uppfattningar om olika produkter (Constantinides et al., 2010). 

Dahlén och Lange (2003) menar att osäkra konsumenter har ett starkt socialt behov där de vill få 

indikationer på vad som är rätt att köpa. I vårt fall såg respondenterna bloggarna som förebilder 

för vad som var rätt att köpa. En annan faktor som kunde ändra respondenternas attityd till det 

positiva var att de brukade ”vänja” sig vid plagget efter att det exponerats på flertalet bloggar. 

Cialdini (2005) påpekar att ju fler konsumenter som gillar en produkt, desto lättare är det att få 

andra konsumenter att samtycka med dem.  

Respondenterna menade även att de kunde ändra uppfattning till det negativa. Anledningar till 

detta kunde vara att en bloggare de ogillade hade på sig ett plagg. Slivera och Austad (2003) 

menar också att trovärdigheten och tillförlitligheten kan ändras om den kända profilen agerar på 

ett sätt som anses som negativt hos konsumenten, och att konsumenten då kan ändra uppfattning 

om en produkt som de tidigare gillat. 

Alla intervjuade respondenter svarade att de någon gång hade blivit intresserade av att köpa ett 

plagg som exponerats på en blogg. Evans et al. (2006) menar att för att en konsument ska 

uppfatta och tolka ett budskap om en produkt, måste den först exponeras och uppmärksammas av 

konsumenten. Därefter behöver konsumenten lagra och komma ihåg budskapet för att kunna få 

en positiv eller negativ attityd till produkten. Får konsumenten en positiv attityd till produkten 
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leder detta till köpintention (Dennis et al., 2009). Faktorer som gjorde att våra respondenter fick 

en positiv syn på ett plagg var att plagget såg bra ut på personen i bloggen, att de såg plagget på 

en verklig person, att det var snyggt matchat, att de såg upp till bloggaren, att det var en känd 

person som visade upp plagget, att bloggarna var trovärdiga och trendiga och att de själva letade 

efter snygga plagg. I vår undersökning fick vi dock fram att köpintentionen nästan alltid stannade 

vid detta begär, och alltså inte vanligtvis ledde till köp. Våra respondenter menade att 

shoppingsuget ökade mer på grund av att de läste bloggar, men att det oftast stannade endast vid 

tanken att köpa. Detta kan kopplas ihop med Morwitz et al. (2007) teori som inte heller har 

kunnat konstatera att de finns något direkt samband mellan köpintention och faktiska köp. 

Majoriteten av våra respondenter svarade att de brukade diskutera plagg de sett på bloggar med 

andra. Det kunde vara både positiva saker, om det var ett snyggt plagg, och negativa saker om det 

var ett fult plagg. Detta kan beskrivas som word of mouth som Carlsson (2009) definierar som ett 

budskap, företag eller produkt som är tillräckligt intressant för att sprida vidare till nära och 

bekanta. Word of mouth kan skapa både en positiv och negativ inverkan på konsumenter vid 

beslutsfattande av köp.  

5.2 Analys av dokumentstudien 

Thevenot (2007) menar att människor blir mer engagerade genom att delta i en konversation, och 

konversationen börjar när en läsare kommenterar det som skrivs på bloggen. Det är också detta vi 

undersökt närmare genom att studera kommentarsfälten på de olika bloggarna. Det vi såg vid vår 

undersökning var att Kenza var den som fått mest kommentarer överlag på sina inlägg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

Figur 5.2.1Diagram för kategori A 
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I diagrammet ovan kan vi se antal kommentarer på ett inlägg där en outfit visades upp på 

respektive blogg. De mörklila staplarna är sammanlagt antal kommentarer på inlägget, och de 

mörkrosa staplarna visar antalet läsare som kommenterade att de var positiva till outfiten i 

inlägget. Vi såg i och med detta att en stor majoritet av alla kommentarer var positiva. Det var det 

några få som frågade om produktinformation som de rosa staplarna visar. Carlsson (2009) menar 

att det blivit mer lättillgängligt för andra konsumenter att genom bloggar diskutera med varandra 

och ge negativ eller positiv kritik om en viss produkt. Detta stämmer överrens med vår 

undersökning som visade att folk faktiskt delade med sig av kritik genom kommentarer. Cialdini 

(2005) menar att ju fler som samtycker om en produkt, desto lättare är det att få andra att också 

tycka om produkten. Detta kan ha en påverkan på människor när de ser att många andra 

samtycker om det som visas upp i bloggen. Vårt antagande om detta bekräftas av Dahlén & 

Lange (2003) som menar att osäkra konsumenter tar efter andras beteende för att passa in. Detta 

på grund av att de har ett starkt socialt behov där de vill få indikationer på vad som är rätt att 

köpa och konsumera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Figur 5.2.2 Diagram för kategori B 

Detta diagram visar statistik om undersökningen av kommentarsfältet i ett inlägg som visar upp 

ett enskilt plagg. De mörklila staplarna visar totalt antal kommentarer i inlägget. De mörkrosa 

visar hur många läsare som var positiva till det, och vi kan även här se att det var majoriteten. 

Doh et al. (2009) visade att konsumenter tenderar att lita på de som sägs på de olika hemsidorna, 

framförallt när flera andra konsumenter har likartade åsikter om en produkt. Detta kan vara något 

som påverkar då bloggläsarna nästan enbart läser positiva kommentarer till inlägget och uppfattar 

dessa som trovärdiga menar Constantinides et al. (2010). Endast ett fåtal kommenterade att de var 

negativa till produkten, och några stycken frågade om produktinformation.  
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Figur 5.2.3 Diagram för kategori C 

I detta sista diagram undersöktes fyra bloggar där ett plagg utan produktinformation visades upp. 

Här studerade vi kommentarsfältet för att se hur många som efterfrågade produktinformation. De 

mörklila staplarna visar sammanlagt antal kommentarer som inlägget fått, och de mörkrosa visar 

hur många som efterfrågade produktinformation. Evans et alt. (2006)  menar att om konsumenten 

har en positiv attityd till produkten är det större sannolikhet att de upplever köpintention, vilket 

även stämmer överrens med Dennis et al. (2009) teori där de kommer fram till att positiva 

attityder till en produkt faktiskt leder till köpintention. Vårt antagande är att konsumenter som 

frågar om produkten också har en positiv attityd till den. Vi kunde dock se att det inte var så 

många som frågade om detta. Våra respondenter menade att de först kollade igenom 

kommentarsfältet för att se om någon annan efterfrågat information, innan de själva frågade om 

det. Hade någon annan frågat om det struntade de själva i att göra det, och inväntade istället svar 

till de som redan frågat. Detta kan vara en anledning till att kommentarerna var så få.  
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6 Slutsats 

Efter att ha undersökt ämnet kan vi tydligt se att unga kvinnors köpintention påverkas av 

exponering av kläder på modebloggar. Det finns flera huvudorsaker till detta. Den första är att 

respondenterna uppfattade bloggarna som inspirationskällor eller förebilder. De uppfattade också 

bloggaren som en modeikon och menade då att plaggen de använde var trendiga. Bloggaren ses 

som mer pålitlig då det är en verklig person. Plaggen kunde se snyggare ut då de var snyggt 

matchade och plaggen såg bättre ut då de satt på en person istället för att bara se det hänga på en 

galge i butiken. Vi kan också konstatera att tjejer inte behöver påverkas enbart av just bloggarna, 

utan de kan också bli påverkade av andra tjejers åsikter via kommentarsfältet.  

Vi har även kommit fram till att unga kvinnor kan påverkas både negativt och positivt. Om ett 

plagg exponerades på bloggar respondenterna inte tyckte om, kunde detta få dem att få en negativ 

uppfattning till plagget. En annan anledning till en negativ uppfattning var att plagget blev för 

”hypat” och uttjatat då det syntes överallt. En anledning som kunde ändra uppfattningen till det 

positiva var i stort sett desamma som varför de blev intresserade av ett plagg. Det vill säga att 

plagget såg snyggare ut på en bloggare i jämförelse med på en galge. Andra anledningar var att 

plagget var snyggt matchat samt att de gillade bloggaren generellt.  

Vi har kommit fram till att respondenterna ofta diskuterade med andra om plagg de sett på en 

blogg. Detta kunde vara positiva åsikter om de sett något snyggt, men även negativa åsikter om 

de sett något de inte gillar. I och med detta kan vi se att word of mouth har en stor påverkan och 

används flitigt bland våra respondenter vilket både kan vara en fördel och en nackdel för 

företagen.  

Slutligen kan vi se att unga kvinnor är väldigt engagerade i bloggvärlden, då de läser bloggar 

dagligen samt ofta diskuterar produkter de sett med andra. Vidare har vi kunnat konstatera att de 

flesta som kommenterade blogginläggen hade positiva attityder till produkten som visades upp 

och i teorierna har vi kunnat se att positiva attityder leder till köpintention. Framför allt är det 

tydligt att köpintentionen ökat för våra respondenter då de läser bloggar. Vi har dock tydligt sett 

att köpintentionen inte alltid leder till köp trots en positiv attityd. Detta påpekade även 

respondenterna själva, som menade på att de blir mer sugna på att köpa i och med att de läser 

bloggar, men att de faktiskt inte köper mer. 
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7 Diskussion och förslag till fortsatt forskning 

Efter att vi kommit fram till ett antal slutsatser kan vi se att våra tidigare antaganden stämmer 

överrens med vad vi kommit fram till genom undersökningen. Det vill säga att den påverkan vi 

trodde bloggarna hade på unga kvinnors köpintention faktiskt visade sig vara sann. Att 

genomföra en dokumentstudie på bloggarnas kommentarsfält har varit positivt i vår 

undersökning, vilket vi tidigare var osäkra på då vi inte visste hur mycket information vi skulle få 

ut av metoden. Genom denna metod har vi kommit fram till att kvinnor kan påverkas av andras 

kommentarer och åsikter och därmed är det inte bara bloggaren som har inflytande på 

köpintentionen. 

Vi kan även konstatera att våra utvalda teorier har passat bra till undersökningen och även stämt 

överrens i många antaganden med vårt resultat. Därav anser vi att vi inte hade kunnat ta fram 

andra teorier som skulle kunnat passa bättre till just vår undersökning.  

Vi anser att uppsatsskrivandet har varit givande och fungerat bra under hela tiden. Vi har inte haft 

några större hinder under uppsatsen. Därmed anser vi inte heller att vi kunde göra 

undersökningen annorlunda för att göra den bättre.  

Då vi kommit fram till att köpintentionen påverkar unga kvinnor vid exponering av kläder skulle 

vi rekommendera andra att undersöka samma ämne men ifrån ett företagsperspektiv. Det vill säga 

hur effektivt det är för ett företag att marknadsföra sig via bloggar. Vi kan även rekommendera 

andra att undersöka hur killar påverkas av exponering av kläder. Detta för att se om det finns 

skillnader eller likheter mellan könen. Slutligen rekommenderar vi andra studenter eller forskare 

att studera hur köpintentionen påverkas vid exponering av andra produkter. 
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Bilaga 1 
Frågor för djupintervjuer 

 

1. Hur ofta läser du bloggar?  

2. Hur många bloggar läser du?  

3. Vilka bloggar läser du?   

4. Varför läser du bloggar? Vad får du ut av det?  

5. Hur ser du på tjejerna som bloggar?  

6. Brukar du kommentera i bloggarna? Tex om du ser något du vill ha   

7. Brukar du läsa kommentarsfältet?  

8. Hur går du till väga om du ser ett plagg i en blogg som du gillar men det inte står vart de 

kommer ifrån?  

9. Har du någon gång ändrat uppfattning om ett plagg efter att du sett det på en blogg?  

- Händer detta ofta?  

10. Händer de att du blir intresserad av att köpa ett plagg du ser på en blogg?  

- Om ja, vad tror du påverkar detta?  

- Hur ofta händer detta?  

11. Har du någon gång köpt ett plagg efter att du sett de på en blogg?  

- Händer detta ofta?  

12. Tror du bloggar påverkar dig till att shoppa mer än du hade gjort annars?  

13. Vad är ditt köpmotiv oftast? (Tex att du behöver plagget eller bara vill ha för det är snyggt)  

14. Brukar du prata om plagg du sett på bloggar med andra?  

- I så fall positiva eller negativa saker?  
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