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Syfte: Vårt syfte med studien var att undersöka, beskriva och analysera om det finns en 
efterfrågan på modebloggar för herrar och hur vi marknadsför den så att den når ut till rätt 
målgrupp. 

 
Metod: Vår rapport bygger på en kvalitativ enkätundersökning med kvantitativa inslag samt en 
kvalitativ intervju. Källorna var relaterade till ämnet och gav oss inblick i området. För att få mer 
anknytning till verkligheten valde vi att starta blogg som ytterligare undersökningsmetod. 
 

Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen innefattade Kommunikationsmodellen, 
Maslows behovstrappa, Porters femkraftiga modell och en SWOT-analys. Dessutom fanns det 
grundläggande fakta om bloggar. 
  

Empiri och analys: Arbetets empiri och analys varvades eftersom det var mycket detaljer i 
rapporten. Empirin byggde på intervjuer med tre manliga bloggare, en enkätundersökning och 
vårt eget experiment med att ha en blogg. Vi tillämpade modellerna från den teoretiska 
referensramen. Här försökte vi analysera hur en blogg ska kommuniceras för att få nya läsare och 
behålla läsare. 
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Avslutande diskussion: Bloggar kommer antagligen att finnas kvar flera år till. Det hade varit 
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behovet av modebloggar hos män finns   
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1. Inledning 
I kapitel ett kommer vi att visa vilken bakgrund som finns till vårt ämnesområde. Vidare i 

texten finns problemdiskussion, problemformulering, syfte, problemavgränsningar, nyckelord 

och definitioner samt disposition som gjorts i arbetet. 

 

1.1 Problembakgrund 

Idag använder var sjunde svensk internet varje dag och det kan jämföras med att lika många 

läser en dagstidning. Internet har utvecklats snabbt och fler och fler hushåll har 

internetanslutningar. (Gezelius & Wildenstam, 2009) Nu är det genom iPhone och Smart 

phones möjligt att snabbt nå internetsidor via mobiltelefonen.
1
 Utvecklingen i sig medför 

ökade marknadsföringsmöjligheter och marknadsförare måste hålla sig uppdaterade med det 

senaste. (Gezelius & Wildenstam, 2009) 

Ett stort utbud av produkter och tjänster ökar konkurrensen som blir allt mer intensiv. En stark 

utveckling av informationssystem skapar nya möjligheter. Bloggar har funnits sedan Internets 

början men har inte förrän de senaste åren slagit igenom och blivit ett stort fenomen. I augusti 

2005 fanns det enligt webbsidan Technorati över 15 miljoner bloggar. (Frankel, 2005) De 

drivs på internet av både privatpersoner och företag. De finns i alla möjliga former och 

behandlar allt ifrån familj till kläder och mode. Det är inte ovanligt att de största bloggarna 

når ut till över 100 000 personer varje vecka
2
 och många företag har sett sina möjligheter att 

marknadsföra sig genom privata bloggar, inte minst inom klädbranschen. Flera aktörer på 

marknaden använder sina etablerade märken för att bearbeta speciella målgrupper. 

Produkter har idag allt kortare livscykler vilket innebär att livslängden mellan 

produktutvecklingsfasen och avvecklingen är allt kortare. (Gezelius & Wildenstam, 2009) Det 

innebär att företagen måste produktutveckla hela tiden och marknadsföra sina produkter och 

tjänster oftare. Konsumeter är även mer medvetna om priser och att det är möjligt att jämföra 

priser via olika internetsidor. Klädshopping på internet har blivit ett sätt att snabbt och lätt sätt 

att beställa hem det senaste.
3
 Det är ofta viktigt att ha det senaste märket, inte minst bland 

herrar.  

Modebloggvärlden knyter ihop den ökade mängden av produkter och tjänster med företag 

som snabbt vill nå ut till konsumenter. Modebloggarna domineras av tjejer som skriver för 

tjejer. En del har lyckats stort som till exempel Blondinbella.se.
4
 På herrarnas sida finns 

tillexempel manolo.se. Dock finns inte lika många modebloggar för herrar som även de har ett 

ökat intresse för mode och kläder.  

 

                                                           
1
 (http://www.apple.com/se) 

2
 (http://www.bloggtoppen.se/kategori/alla/) 

3
 (http://www.scb.se) 

4
 (http://blondinbella.se) 
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1.2 Problemdiskussion 

Vi nämnde i problembakgrunden att bloggar blir ett allt vanligare fenomen och finns 

framförallt för tjejer. I och med att män blir mer och mer modeintresserade och att det finns 

ett stort utbud av produkter och tjänster borde modebloggar för män öka. Framför allt genom 

att det just nu sker en stark utveckling av informations- och kommunikationssystem. 

(Gezelius & Wildenstam, 2009) Idag behöver du inte stätta dig vid datorn för att kunna 

inspireras av en blogg eftersom många kan genom mobiltelefonen titta på olika internetsidor. 

Ett stort utbud av produkter och tjänster innebär att det finns många alternativ för 

konsumenten. Även de ökade inköpen av kläder på nätet visar på en förändring hos 

konsumenterna.
5
 När män handlar i affär säger de ofta till expediten vad de vill handla och så 

betalar de vad det kostar. Möjligheten att idag kunna inspireras av en blogg innan du handlar i 

en internetbutik borde vara nästan samma sak. Dessutom behöver männen inte ta sig 

någonstans utan bloggen som inspirationskälla finns tillgänglig dygnet runt var än de befinner 

sig. Det visar på att modebloggar är en marknadsföringskanal som kan hjälpa dagens 

konsumenter på ett snabbt och smidigt sätt.  

Eftersom det finns många bloggar av alla dess slag är det viktigt att nå ut till sin målgrupp 

eller användare och få trogna läsare. 

1.3 Problemformulering/frågeställning 

Vi valde att inrikta oss på följande problemställning: 

 

Huvudproblem: Hur ska modebloggen utformas för att uppfattas som en effektiv 

informations- och kommunikationskanal? 

Delproblem 1 Vilka betydelsefulla säljande argument är särskilt intressanta i modebloggar för 

män? 

Delproblem 2 Hur skall bloggen kommuniceras för att attrahera många läsare och aktiva 

deltagare? 

1.4 Problemavgränsning 

Vi studerade huvudsakligen bloggar och deras värde som kommunikationskanal utan 

koppling till detaljhandeln. Eftersom att arbetet inte är kopplat till ett specifikt företag ansåg 

vi att det inte var relevant. Istället riktade vi in oss på modebloggar för män och bloggar som 

marknadsföringsverktyg. Vi avgränsade vår enkätundersökning till män som studerar vid 

Chalmers tekniska högskola och har betalat kåravgift. Vi genomförde även en undersökning 

med manliga studenter på Högskolan i Borås. 

1.5 Syfte 

Vårt syfte med studien var att undersöka, beskriva och analysera om det fanns en efterfrågan 

på modebloggar för män och hur de marknadsförs så att den når ut till rätt målgrupp. 

                                                           
5
 (http://www.scb.se) 
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1.6 Nyckelord och definitioner 

Vi förutsätter att läsaren har grundläggande kunskaper inom marknadsföring och är bekant 

med vanliga, internetbaserade termer. 

 

Blogg: ” En blogg är en personlig och öppen dagbok eller logg på webben, typiskt bestående 

av regelbundna skriftliga inlägg med personligt hållna iakttagelser och synpunkter på 

dagsaktuella händelser. Ofta ges länkar till relaterade webbsidor och bloggar. Det 

sammantagna nätverket av bloggar brukar kallas för Bloggosfären.”
6
  

Bloggosfären: ” Används för att beskriva bloggsamhället, det sociala nätverket som ett stort 

antal sammanlänkande bloggar skapar.” (Frankel, A. 2005) 

Facebook: ”Webbplats för nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande, startad 2004 av 

amerikanen Mark Zuckerberg.”
7
 

Besökare: I rapporten definieras en besökare som en individ vilken besöker en blogg på 

internet. (S. Lantz, personlig kommunikation, 30 mars, 2011)   

Klaedmakarn.blogg.se: Emelie Sjöqvist och Stina Lantz modeblogg för herrar. Modebloggen 

är relaterad och skapad i samband med examensarbetet. (S. Lantz, personlig kommunikation, 

30 mars, 2011) 

Målgrupp: Herrar i åldern 18-30 år, som studerar vid Högskolan i Borås eller på Chalmers 

tekniska högkola. (S. Lantz & E. Sjöqvist, personlig kommunikation, 30 mars, 2011) 

Sociala medier/ SMM:” Social Media Marketing, SMM, handlar om marknadsföring via olika 

sociala medier på webben. Det primära fokuset för marknadsföring i sociala medier är att 

synas så väl som möjligt gentemot rätt målgrupp på olika sociala nätverk och webbplatser så 

som Facebook, Youtube och Twitter.”
8
 

Behov (enligt Maslow): ”står oftast för är ett bristtillstånd, något vi behöver” (Tamm, M. 

2002)    

Motiv (enligt Maslow): ”avser de skäl vi har för att tillfredställa ett eller annat behov. Vi kan 

ha ett motiv för att tillfredställa flera behov eller flera motiv för ett behov.” (Tamm, M. 2002)   

 

1.7 Disposition 

För att underlätta för läsaren när denne ska följa upplägget på vår rapport följer nedan en kort 

och förenklad disposition. 

 

                                                           
6
 (http://www.ne.se) 

7
 (http://www.ne.se) 

8
 (http://www.avantime.se) 
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1. Inledning 

Det första kapitlet tar upp vår problembakgrund och problemdiskussion samt syftet varför vi 

och avgränsningar.  

 

2. Studiens metod och genomförande  

I kapitel två anges och motiveras hur vi har gått tillväga för att undersöka vårt ämne. 

 

3. Teoretisk referensram  

Det tredje kapitlet finns olika teorier och modeller som är i relevans för vårt ämnesområde.  

 

4. Empiri och analys 

Här presenteras enkätundersökningen och resultatet av intervjuer som vi har gjort med 

personer som är relaterade till ämnet. I anslutning till empirin följer även en kort analys där vi 

tillämpar de olika modellerna som tas upp i teorikapitlet.  

 

5. Slutsats 

I kapitel fem diskuterar vi utifrån analys av empirin. Vi presenterar svaren på vår 

problemformulering.  

 

6. Avslutande diskussion 

Här avslutas arbetet med en egen diskussion och förslag på vidare forskning inom ämnet. Vi 

tar också upp intressanta frågor som uppkommit under examensarbetets gång.  
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2. Studiens metod och genomförande 

I kapitel två behandlas de tillvägagångssätt vi valt för vårt arbete. Här beskriver vi de olika 

metoderna och motiven till våra val. Vi avslutar kapitlet med ett resonemang kring vår studies 

tillförlitlighet. 

 

2.1 Undersökningsmetod 

Det är möjligt att använda en kvantitativ eller kvalitativ tillämpning. I rapporten använde vi 

båda inriktningarna. 

2.1.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod innefattar ord eller skrift av en verbalformulering. Här används varken 

siffror eller tal. (Backman, 2008) Genom att få en förståelse och tyda människors upplevelser 

ska den kvalitativa metoden ge undersökaren mer kunskap istället för statistik. (Holme & 

Solvang, 1997) 

2.1.2 Kvantitativ metod  

En kvantitativ metod innebär forskning som innehåller siffror och/eller symboler. Det kan 

vara sifferdata eller undersökning i betygsskala men även numeriska svar. (Behre, 2011) De 

olika mätvärdena ska tillsammans visa samband och skillnader. Siffrorna ska även analyseras 

och visa statistik. (Holme & Solvang, 1997) 

2.1.3 Val av undersökningsmetod 

Vi valde att både använda en kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetod för att få ett brett 

och djupt undersökningsmaterial.  

Intervjun gav oss en kvalitativ forskningsansats.  

Vi hoppades på att få så många svar som möjligt för att få en tillförlitlig undersökning. 

Beroende på hur många svar vi fick tog vi ställning till hur den beskrev verkligheten bland 

studenter i Göteborg och Borås.  

Genom att starta en egen modeblogg för herrar kunde vi följa resultatet av bloggen som 

marknadsverktyg. Vi analyserade hur en blogg når ut till läsare. 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Informationskällorna till en rapport kan vara såväl interna som externa. Datan är antingen 

sekundär eller primär. Beroende på hur mycket information som finns om ämnet och hur 

tillgänglig fakta är, får undersökaren ta ställning till vilken metod som används. (Behre, 2011) 

2.2.1 Sekundärdata 

Sekundärdata innebär källor som alla kan ta del av och som någon annan redan har undersökt 

i annat sammanhang. (Gezelius & Wildenstam, 2009) Det kan vara böcker, internetsidor och 

artiklar. Genom att någon annan redan har skrivit om ämnet sparas tid på att använda sig av 

den sekundära källan. 
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2.2.2 Primärdata 

En primär källa innebär förstahandsmaterial vilket kan vara en intervju till exempel. Det är 

ofta mer tidskrävande och svårare att använda primärdata eftersom undersökaren själv gör 

undersökningen. Det kan vara svårt att få tag på muntliga källor som är opartiska. (Behre, 

2011) 

2.2.3 Val av datainsamlingsmetod 

Våra sekundära källor bestod av böcker som var kopplade till marknadsföringsverktyget 

blogg. Böcker som användes är till exempel ”Marknadsföring – modeller och principer” 

(Gezelius & Wildenstam, 2009) och ”Marknadsföring och kommunikation i sociala medier” 

(Carlsson, 2009) För att få en bra struktur på vårt examensarbete använde ”Rapporter och 

uppsatser” (Backman, 2008). För att se en fullständig lista på sekundärdatan i bokform 

hänvisade vi till referenslistan i rapporten. Övriga sekundära källor som användes är artiklar 

och internetsidor. Bloggen som undersökningsverktyg var sekundär eftersom det som visades 

är andrahandsinformation. 

Primärdata vi använde oss av är muntliga intervjuer med Alexis Dahlin som driver bloggen 

ekkis.se och Johan som driver bloggen MrMadhawk.se. Genom dem fick vi se hur den riktiga 

bloggvärlden ser ut. De gav oss även inspiration till vår blogg och visade hur vi kan lyckas. 

Även enkäten är en primär källa. 

2.3 Datainsamlingstekniker 

Detta är olika datainsamlingstekniker vi har använt oss av för att ta del av vad andra personer 

som ingår i vårt område hade att säga kring ämnet. Dessutom gav en bild av vad vår målgrupp 

hade för behov. Vi använde oss av intervju, enkät och drev en egen blogg. 

2.3.1 Intervju 

En intervju är en så kallad utfrågning av en person som oftast sker muntligt. Det är en fördel 

med öppna frågor. Svaren kommer att vinklas om intervjuaren är partisk och själv visar egna 

åsikter i svaren.
9
 Det är bra att fråga någon som har kunskaper i ämnet för att få användbar 

information. Intervju är oftast en kvalitativ undersökning.  

2.3.2 Enkät 

Detta är en undersökningsform som baseras på frågor i ett formulär.
10

 Enkäten kan vara 

kvalitativ eller kvantitativ. För att göra det enklare för svarande i enkäten finns det givna 

svarsalternativ. I vårt fall kommer enkäten att skickas ut på internet. 

2.3.3 Webblogg 

Blogg är en svensk förkortning och kommer av det engelska ordet weblog. Det sociala 

mediefenomenet har blivit en stordel av många människors vardag men används också som 

marknadsföringsverktyg av företag.  

En blogg fungerar som en öppen dagbok över internet, där de skrivs om alltifrån aktuella 

                                                           
9
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händelser, vardagsproblem till mer specifika områden. Loggboken ger utrymme för 

friskrivning och varje läsare har möjlighet att publicera kommentarer i anslutning till 

blogginläggen. Varje inlägg som offentliggörs hamnar överst i publiceringslistan och 

arkiveras på internet, uppdatering av sin blogg kan ske via en dator eller mobiltelefon.
11

  

2.3.4 Val av datainsamlingsteknik 

Eftersom bloggar är ett relativt nytt marknadsföringsverktyg behövde vi göra många egna 

undersökningar. Därför startade vi en egen blogg för att få ytterligare material till rapporten.  

Den tilltänkta målgruppen fanns på internet och därför valde vi en internetbaserad enkät. En 

enkät skickades ut via internet till män på Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Borås. 

Eftersom att vi behövde veta om det fanns ett behov av modebloggar hos män var den 

kvantitativa enkätundersökningen viktig för vårt arbete. För att få en bra struktur och layout 

på enkäten använde vi oss av en internetsida som var inriktad på detta. Det underlättade och 

gav oss snabba svar. 

Vi gjorde två intervjuer med två manliga bloggare. De hade kunskaper i vårt ämnesområde 

och hade själva varsin känd blogg. Vi ville få kunskap om hur en blogg marknadsförs för att 

få trogna läsare och framförallt ökat läsarantal. I och med en direktintervju var detta två 

primära källor. 

2.4 Undersökningens tillförlitlighet 

Hur tillförlitlig en undersökning är mäts och beskrivs i reliabilitet och validitet. Det baseras på 

hur giltig och pålitlig en undersökning är och att den på rätt sätt används i rapporten. 

2.4.1 Reliabilitet 

Ordet reliabilitet betyder tillförlitlighet och används vid tillexempel undersökningar och 

experiment för att se hur giltiga värdena i dessa blir. Det kan även visa variation på olika 

mätningar.
12

  

2.4.2 Validitet 

Validiteten i en undersökning blir hög om man väljer att begränsa frågorna till ämnet som ska 

behandlas.
13

 Det blir då lättare att få svar som är anknutna till området och har en djup 

väsentlighet. Det kan annars vara lätt att få många svar som inte hör till ämnet. Viktigt är 

också att inte intervjuaren/undersökaren lägger in egna frågor eller attityd i frågeformuläret. 

2.4.3 Vår undersöknings tillförlitlighet 

Vår enkätundersöknings tillförlitlighet berodde på hur många svar vi fick och hur de speglade 

verkligheten. Även hur vi utformade frågorna och om de tillfrågande tog sig tid att svara på 

den kvantitativa undersökningen påverkade giltigheten på undersökningen. 

Intervjuns tillförlitlig berodde på om vi ställde relevanta och raka frågor till vår 

intervjuperson. Det var även viktigt att han var väl insatt i modebloggarnas värld för att kunna 

svara riktiga och verkliga svar. 
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3. Teoretisk referensram 

I kapitel tre beskriver vi vilka modeller vi har använt i arbetet. Det är modeller som är 

relevanta för vår studie och ligger till grund för empirin, vår diskussion och slutsatsen. Här 

presenteras även fakta från referenslitteraturen. 

  

3.1 Val av teoretiska modeller 

Vi valde att använda oss av fyra modeller i vårt arbete. Modellerna återfinns i boken 

”Marknadsföring - modeller och principer” och i boken ”Psykologi- om varför vi tänker, 

känner och handlar som vi gör”. Förutom modellerna har vi även använt oss av 

referenslitteratur som tar upp sociala medier på internet.  

Kommunikationsmodellen illustrerar informationsutbytet mellan sändare och mottagare, vilka 

faktorer som påverkar budskapet och återkopplingen av informationen från mottagare till 

sändare. I studien analyserade vi kommunikationen mellan bloggen och läsare, därför ansåg vi 

att kommunikationsmodellen var relevant för arbetet.  

SWOT-modellen visar en analys av omvärlden och hur ett företag förhåller sig till den. Det är 

en mycket vanlig modell som visar styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Modellen är en 

nulägesanalys och visar hypotetiskt en bloggs position bland de sociala medierna på 

marknaden. Swot-modellen var ett bra och smidigt verktyg när vi själva startade en blogg. 

Porters femkraftsmodell visar att det är viktigt att tänka utanför sin egen bransch då för att 

undersöka vilka konkurrenskrafter som finns. Eftersom att bloggen var en 

marknadsföringskanal som ständigt uppdaterades var det viktigt att se vilka substitut som 

fanns på marknaden och följa med för att ligga i tiden.  

Maslow’s behovsteori är den mest kända och använda inom behovs- och 

motivationspsykologi. I och med modellen undersökte vi hur reklam i olika kanaler påverkar 

människans grundläggande behov och att utformning och layout har en viss påverkan i sig. 

Det fanns många behov som måste tillfredsställas innan företaget kan få ut sitt budskap. 

3.2 Kommunikationsmodellen  

Modellen illustrerar informationsutbytet mellan sändare och mottagare, vilka faktorer som 

påverkar budskapet och återkopplingen av informationen från mottagare till sändare. Från det 

att informationen skickas till det att sändaren ser effekt kan variera tidsmässigt och det finns 

många parametrar som spelar in. En störning har stor inverkan på hur effektiv återkopplingen 

blir.  

Modellen visar hur kommunikationen på en marknad sker och hur information byts mellan 

olika parter. 

För att ett företag ska nå ut till sin målgrupp och få dem att förstå företagets budskap är det 

viktigt att mottagaren får det budskap som sändaren sänder ut utan störningar. Därför är det 

viktigt att företaget som sänder ut budskapet formulerar det på rätt sätt och använder sig av 

kommunikationskanaler som används av målgruppen eller mottagaren. För att kunna få en bra 
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kommunikationsväg är det också av relevans att veta vad för effekter som ska uppnås i och 

med budskapet.  

Det finns tre viktiga delar i en kommunikationsprocess, sändare, budskap och mottagare. Det 

är de tre som ska stämma överens för att få budskapet att nå fram och få önskad effekt. 

(Gezelius & Wildenstam, 2009) 

 

Figur 1, Kommunikationsmodellen, (Gezelius & Wildenstam, 2009, s.209) 

 

3.2.1 Sändare och budskapet som ska kommuniceras 

Information hämtas från en marknad och går från sändaren via media ut för att nå 

målgruppen. De kan nås av budkapet via till exempel en blogg eller radioreklam. Om 

kommunikationen har lyckats skapar det en effekt hos målgruppen som då kommer att handla 

eller reagera på det önskade sättet. 

3.2.2 Mottagaren av budskapet 

För det första måste mottagaren vara mottaglig för att ett budskap eller information ska nå 

fram. Om mottagaren inte är öppen för att ta emot det som sändaren skickar ut kommer inte 

budskapet att nå fram och den effekt som sändaren vill skapa aldrig att ske. 

Både behov och intresse måste ligga hos mottagaren. Det är också viktigt att budskapet som 

skickas skapar en reaktion, vilket kan göras genom att utforma reklamen på ett överraskande 

sätt. Sändaren skulle även grafiskt kunna utforma meddelandet på ett snyggt och 

uppseendeväckande sätt. 

3.2.3 Störningar som försvårar kommunikationen 

Störningar är något som påverkar om budskapet kommer fram till mottagaren. Antingen kan 

budskapet komma fram helt eller delvis, eller så kan det kan det uppfattas på ett oönskat sätt. 

Även om ett företag har gjort en bra reklamkampanj så har det ibland inte nått målgruppen. 

Det finns både yttre och inre störningar. En yttre störning kan vara till exempel ett högt ljud 

eller felskrivningar i en annons. En inre störning handlar mer om attityden hos mottagaren, 

livsstil och personliga reaktioner. En mottagare kan också påverkas av andra sändare eller 

politiker och tidningsskribenter. 
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Det är viktig att företaget försöker minska störningarna vilket ger dem ett bättre resultat och 

en målgrupp som är lättare att nå. 

3.2.4 Vilken effekt gav budskapet? 

För att se hur det gick för kommunikationsprocessen och dess budskap görs nästan alltid 

mätningar av sändaren. De får då se hur budskapet gick fram och vilka delar som måste 

ändras. För att kunna nå sin målgrupp ännu bättre i nästa reklamkampanj är det ett viktigt 

steg. Dessutom vill sändaren se effekten av budskapet via feedback som naturligtvis utgör en 

viktig del. 

3.2.5 Återkoppling och uppföljning 

Det är viktigt att sändaren på något sätt får en återkoppling från mottagaren efter att denne 

nått ur med sitt budskap. En återkoppling kan gärna ske i och med ett möte mellan sändare 

och mottagare där en muntlig konversation förefaller. Det går även bra med en skriftlig 

respons efter att ha sänt ut ett budskap. 

Om det handlar om reklam för något som går att köpa kan sändaren mäta effekten i och med 

förändrad och framförallt ökad försäljning. Det vanligaste är dock att sändaren genom 

undersökningar får ta del av hur mottagaren nåddes och uppfattade informationen.   

För att kunna förbättra nästa kommunikationsprocessär det viktigt att informera alla som har 

varit delaktiga i processen.  För att kunna presetra ännu bättre nästa gång är det en viktig del i 

arbetet. (Gezelius & Wildenstam, 2009) 

3.3 SWOT-analys 

SWOT är en engelskmodell som översatts till svenska, S- Strenghts (styrkor), W- Weakness 

(svagheter), O- Opportunities (möjligheter), T- Threats (hot). Den är en del av en 

nulägesanalys och det är viktigt att de stämmer överens.Modellen visar en analys av 

omvärlden och hur företaget förhåller sig till denna. De två över fälten motsvarar den externa 

delen, de två undre fältet analyserar det interna. SWOT-analysen kan göras på flera olika sätt 

exempelvis genom att studera företagets helhetsbild, dess produktsortiment eller 

affärsenheten. Genom att skapa en prioritetsordning i nedåtgående skala får företaget en bra 

överblick. När SWOT-analysen är klar är det viktig att uppmärksamma de konsekvenser den 

ger. Vad i de olika rutorna ger företaget möjligheter och vad behöver förbättras. Det som 

företaget kommer fram till ger en bild om hur de ska förändra och utveckla sitt arbete den 

närmsta tiden. (Gezelius & Wildenstam, 2009)      
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Figur 2, SWOT-analys, (Gezelius & Wildenstam, 2009, s.63-64) 

 

3.3.1 Hot 

Hot utgör de som gör något som har samma produkt eller koncept som jag.   

3.3.2 Möjligheter 

Vilken möjlighet min verksamhet har, idé eller produkt på marknaden. 

3.3.3 Styrkor 

Vad min verksamhet är bra på, vilka fördelar min produkt har. 

3.3.4 Svagheter 

Vilka punkter som behöver förbättras inom företaget eller med min produkt. (Gezelius & 

Wildenstam, 2009) 

3.4 Porters femkraftigamodell  

Michel E Porters femkraftiga modell visar vilka potentiella konkurrenter, leverantörernas 

förhandlingsstyrka, kundernas förhandlingsstyrka och tillgång till substitut som finns på 

marknaden. Här jämförs kvaliteten inom branschen med det egna företaget.  

Hot Möjligheter 

Styrkor Svagheter 
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Figur 3, Porters femkraftsmodell, (Gezelius & Wildenstam, 2009, s.84) 

 

3.4.1 Potentiella konkurrenter 

Andra aktörer inom branschen kan visa sig bli potentiella konkurrenter. Eventuellt kan nya 

aktörer ta sig in på marknaden om de ser möjlighet till en ny positioneringsstrategi, de 

upplever att det finns sätt att konkurera framgångsrikt med bättre priser eller genom nya 

produktfördelar. Etablerade aktörer ska däremot inte räknas bort, de kan snabbt bredda sitt 

sortiment utbud eller göra andra förändringar som påverkar min egen verksamhet. 

3.4.2 Leverantörernas förhandlingsstyrka 

Förhandlingsstyrkan från leverantörerna fastställs av antalet leverantörer och deras kunskap 

om marknadsförhållandena. Analysera marknaden för att se hur den ser ut och ha kontroll på 

bidragande faktorer. Råder det monopol, oligopol, hur det ser ut med underliggande 

leverantörer och så vidare. (Gezelius & Wildenstam, 2009) 

 

Leverantörernas förhandlingsstyrka är hög om verksamheten är ensam på marknaden eller om 

det jag levererar är en unik komponent som är betydelsefull. Förhandlingsstyrkan är låg om 

det finns många aktörer som kan leverera liknande produkt eller tjänst.
14
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3.4.3 Kundernas förhandlingsstyrka 

Förhandlingsstyrkan från kunderna bestäms av antalet kunder och deras kunskap om 

marknadsförhållandet, samt utbudet på marknaden.  

Många mindre företag är idag pressade av de större aktörerna inom samma bransch, då de kan 

ta ut längre pris för ungefär samma produkt eller tjänst. Deras kvantiteter är större och därmed 

minskar inköpspriset, så att de till slut kan ta ett lägre pris från konsumenten. (Gezelius & 

Wildenstam, 2009) Kundernas förhandlingsstyrka blir på så sätt hög, konsumenterna kan 

spela ut olika aktörer mot varandra och gå dit de får bäst pris eller avtal. Förhandlingsstyrkan 

blir däremot låg om de råder monopol på marknaden eller om de inte finns så många 

leverantörer att välja på.
15

 

3.4.4 Tillgång till substitut 

Det finns eller erbjuds andra alternativ till att din produkt eller tjänst. Marknadsföraren måste 

ha kontroll bakåt i SCM kedjan som framåt och vidga sina vyer för att ha kontroll. Genom 

analyser så ska vi kunna agera så snabbt som möjligt om det exempelvis sker ett teknikskifte. 

(Gezelius & Wildenstam, 2009) Substituttillgången är hög om det finns många andra 

produkter eller tjänster som kan användas istället för mina produkter eller tjänster. Låg är den 

om konsumenten inte har några andra substitut att tillgå.
16

  

 

3.5 Maslows behovstrappa  
Abraham Maslow var en amerikansk socialpedagog som under 1950-talet studera människans 

behov och motivation. Hans behovsteori är den mest kända och använda inom behovs- och 

motivationspsykologi. Avtrycken Maslow satte under sina år från 1908-1970 är oöverträffat, 

han blev grundare och portalgestaltare för den humanistiska psykologin och beskrivs idag 

som den andlige fadern. 

En av de mest grundläggande teserna i Abraham Maslows teorier är att människan ständigt 

”strävar efter något och hon har olika behov och olika motiv för sin strävan.”  Människan 

söker tillfredställelse och försöker uppnå välbehag under sin levnadstid. Strävan efter att 

uppfylla eller uppbringa sina behov med olika motiv tar aldrig slut, för när väl ett behov är 

uppfyllt uppstår alltid en strävan efter att tillfredsställa nästa. Individen utvecklats på så sätt 

mot större mognad och självförverkligande (- som är slutmålet för människan).  

Behovsteorin illustrerar en hierarkisk behovstappa eller behovspyramid bestående av fem 

olika faser, där de mänskliga behoven är systematiskt ordnade efter hur västentliga de är för 

individen. Behoven i hierarkin är således uppdelade i tre huvud behov, primära behov, 

sekundära behov, metabehov och för att individen ska uppnå största tillfredställelse krävs att 

hennes underordnande behov blir uppfyllda innan de högre behoven kan bli aktuella och 

tillfredställda. Behoven måste tillfredställas i en bestämd ordning.  
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Modellen innehåller också olika sorters behov, utvecklingsbehov och bristbehov. Bristbehov 

täcker in alla behov förutom självförvekligande och metabehov.    

 

Figur 4, Abraham Maslows behovstrappa, (Tamm, M. 2002. s. 85)   

3.5.1 Primära behov 

Fysiologiska behov är medfödda behov som inte bara påverkas fysiologiskt utan även 

påverkas av psykologiska element. Det primära behoven är viktiga för överlevnad och står för 

behovet av mat, vätska, rörelse, sömn osv. Får vi inte dessa behövligheter stimulerade stannar 

vi kvar i botten av pyramiden, det är först när vi känner oss tillfredställa som vi kan klättra 

uppåt. För att utvecklats som individ är det grundläggande att hälsan är i fas. Vi måste få i oss 

rätt kost, ta oss tid för slappning och framförallt motionera. Motionen ger oss kroppslig 

aktivering som hjälper till och förbättrar vår såväl fysiska som psykiska hälsa.     

 

3.5.2 Sekundära behov 

När de primära behoven är delvis tillfredställa, börjar människan fokusera på de sekundära 

behoven. Dessa är viktiga för den själsliga hälsan och står för de psykologiska behoven så 

som, trygghet, gemenskap, kärlek och respekt.   

Trygghetsbehov: Behovet på det här stadiet ligger nära de fysiska som och är grundläggande 

för individens betydelse. Om behoven inte tillgodoses kan de få påfrestande konsekvenser för 

hennes liv, styra henne så att hon enbart fokuserar på att söka trygghet och säkerhet. Att 

känna trygghet är betydelsefullt för människan. Alla relationer vi skapar under vår livstid 

fungerar som ett skyddsnät av trygghet. Vi har ständigt en strävan efter att passa in och känna 

säkerhet, i således samhället som i vår identitet.        

 

 

Behov av kärlek och gemenskap: Dessa behov är inte alltid så lätta att tillfredställa, då de 

lägger stor vikt på bekräftelse från andra genom kärlek och gemenskap. Människan behöver 

känna och längtar efter intima kärleksrelationer, gemenskap med såväl en man, familj som en 

vän. Om inte blir hon olycklig. En individ som fått sina behov tillgodosedda har större 
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möjlighet att hjälpa andra att tillgodose sina. Hon kommer att kunna ge kärlek och bringa 

gemenskap till andra.  

 

Behov av självuppskattning: Nu vill individen känna uppskattning, hon vill bli respekterad av 

andra och uppleva sig behövd av någon annan. Genom uppskattning från andra får hon 

känslan av att vara unik, hennes kompetens värdesätts och hon känner sig värdefull. Andras 

uppskattning är minst lika värdefull som sin egen självuppskattning. 

 

Självförvekligande: På pyramidens topp finner människan det centrala begreppet och behovet 

i Maslows teorier, nämligen behovet av självförverkligande. Behovet är människans centrala 

mål här i livet och handlar om att man ska ”ta vara på sina unika talanger och möjligheten att 

bli någon” Vägen till att uppnå självförvekligande ser helt olika ut. Hinder och begränsningar 

påverkar individens slutgiltiga mål. Individen strävar efter att komma längre än vad hon för 

stunden är. Hon vill utvecklas och använda sin kreativitet, sina färdigheter och sin 

uppfinningsförmåga för att skapa något. Får hon inte utlopp för sina behov av 

självförverkligande finns risken att hon känner sig splittrad, kluven och otillfredsställd. 

(Tamm, M. 2002)   

”Bruka den begåvning du fått. Skogen skulle vara tyst, om inga andra fåglar sjöng än de som 

sjunger bäst” HENRY VAN DYKE   

 

3.5.3 Metabehov 

När ramen av Abraham Maslows behovspyramid/trappa är tillfredställd anses det fortfarande 

finnas en del metabehov kvar att tillgodose. Metabehoven är enbart utvecklingsbehov och 

saknar hierarkisk ordning, de ser olika ut från individ till individ och har ett likartat värde. 

Behovet av kunskap, kreativt skapande, skönhetsbilder och godhet kan tillgodoses på med 

olika motiv. Skönhetsbehovet kan tillfredställas genom skönhetsbehandlingar men också 

genom motion. Hur som helst är de lika viktiga att tillfredställa metabehoven som de 

grundläggande behoven för människan.            

 Behov av kunskap 

 Behov av skönhet 

 Behov av kreativitet 

(Tamm, M. 2002)   

 

3.6  Bakgrunden till bloggar 

Sociala medier är en benämning på olika kommunikationsplatser på internet. I början av 

2000-talet började de att ta allt större plats som exempelvis bloggar, Facebook och Twitter. 

De sociala medierna handlar om relationer. 

Bloggen tillhör en kategori som kallas sociala medier. Sedan urminnes tider har människan 

kommunicerat med varandra. Det har skett genom både ljud, tal, skrift och på andra sätt. I och 

med dagens utvecklade teknik kommer det hela tiden nya sätt att kommunicera på. Det är 

också lättare att idag kommunicera över geografiska gränser och det är inte ovanligt att en 
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person har fler än hundra personer i sitt kontaktnät. Individen delar inte bara egna tankar och 

åsikter utan även kunskap och erfarenheter av produkter till exempel. (Carlsson, L. 2009) 

Det är här som bloggen år 1993 kommer in i bilden. Det är en portal som uppdaterar då det 

dyker upp nya hemsidor på internet, precis som en nyhetssajt. Inte förrän 1999 kommer det 

som liknar dagens bloggar, där uppdateras text och bild löpande. (Frankel, A. 2005) 

Bloggen är bara en av många sociala medier och det fanns 2005 över 15 miljoner bloggar. 

Sociala medier kan rankas som en träffpunkt där personer kan konversera, bolla idéer och 

byta åsikter. Materialet är oftast skapat av en användare, alltså inte en journalist eller skribent.  

Det som kännetecknar en blogg är de kronologiskt publicerade inläggen med antingen 

kombinerat text och bild eller bara endera. Varje inlägg kan kommenteras av läsarna. Ordet 

blogg härstammar från ”weblog” på engelska vilket betyder en loggbok på internet. (Carlsson, 

L. 2009)  Bloggosfären har uppkommit genom de aktiviteter som finns genom en blogg och 

knyter samman till andra bloggar. (Frankel, A. 2005)  

3.6.1 Bloggen idag, är den här för att stanna? 

När internet var nytt var det många som hade en egen hemsida. Idag använder vi både forum 

och bloggar för att sprida information om oss själva. Även företag har mer och mer börjat 

haka på bloggtrenden. Ofta som en ny möjlighet att göra reklam för sina produkter. Istället för 

supporttelefoner finns idag ofta en blogg att kommunicera genom. (Carlsson, L. 2009)  

Både Johan och Alexis Dahlin som driver varsin professionell blogg ser att deras besökarantal 

pekar rakt upp för var dag. Det är dock vanligare med modebloggar för kvinnor av kvinnor 

vilket Alexis tror beror på olika orsaker.  

”Jag tror att det alltid varit så att kvinnor varit de som skrivit dagböcker och har i vissa fall ett 

större behov av att uttrycka sig, i en modernare form kommer bloggen. Många killar däremot, 

lär sig ganska tidigt att det är fel att berätta om sina känslor och det finns ett mycket mindre 

modeintresse.”  

Johan är inne på samma spår när vi ställer frågan om varför han tror att det finns fler 

kvinnliga modebloggare. ” Fler blåsta fjortisar som vill läsa om ickesaker.”  

3.6.2 Kommunikation 

I och med de nya kommunikationsvägarna föds även möjligheten att ersätta gamla 

kommunikationssätt. Kommunikationsmodellen gick år 1940 ut på att en sändare skickade ut 

ett budskap till en mottagare, alltså en enkelriktad kommunikationsväg. Genom ny teknik 

skapas möjligheter för en flervägskommunikation där inte bara sändaren har möjlighet att 

styra. Det är viktigt att skapa band till sina mottagare och vara öppen för respons för att knyta 

samman hela kommunikationen. Det viktigast är inte alltid att sälja en produkt, utan banden 

till kunden. Sociala medier tar marknadsförarens ordinarie roll och låter denne bli en del av en 

social konversation.  

Flervägskommunikationen kan skapa undran om vem som är sändare respektive mottagare. 

(Carlsson, L. 2009) Detta kan på ett smart sätt användas av företag som genom bloggare kan 
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marknadsföra sina produkter.  Det finns även möjligheter att genom en blogg individanpassa 

sin marknadsföring och vara tillgänglig i stort sätt hela tiden. 

3.6.3 Målgrupp 

 I en traditionell marknadsföring kan sändaren styra vilken målgrupp som ska få ta del av 

budskapet. Det finns många demografiska faktorer att utgå från som till exempel ålder, kön 

och livsstil. Sändaren styr även vad som ska skickas ut till målgruppen och när.  

Marknadsföring i en blogg skiljer sig från den traditionella marknadsföringen. Det går inte att 

definiera en målgrupp utan det är endast möjligt att ha en tänkt målgrupp. Budskapet kan inte 

styras mot mottagaren utan denne väljer själv vad han eller hon ska ta in. Eftersom sociala 

medier är i ständig utveckling är det inte heller säkert att det är viktigt att använda den 

klassiska benämningen målgrupp. Istället riktas budskapet till en tänkt användare. Idag är det 

viktigt att finnas tillgänglig på rätt ställe och att vara tillräckligt intressant för de man vill ska 

ta in budskapet. (Carlsson, L. 2009)     

3.6.4 Reklam 

Genom att driva en blogg kan vem som helst ta upp vad som helst på internet. För att nå ut till 

rätt personer är det viktigt att tänka på att kommunicera till sin målgrupp. Förr i tiden spreds 

reklam genom att man delade ut flygblad på folktäta plaster. Idag är det mindre effektivt och 

istället kan man använda sig av reklam på digitala mötesplatser. (Åblad, L. 2011) 

Reklam finns i flera olika former och kan marknadsföras genom många olika kanaler. 

Den sänds ut för att influera och inspirera oss till att köpa olika produkter, man fokuserar på 

våra attityder för att komma åt vårt värderingssystem och få oss att konsumera. ”För 

reklammakare är vi konsumenter som ska påverkas att konsumera rätt varor”. Flera 

miljonerkronor läggs ner på tv-reklam, radioreklam, reklambroschyrer och mycket mer. Varje 

dag ser vi människor olika budskap som ska locka fram vårt köpberoende och få oss att 

anamma andra människors levnadsstil. Syftet är att förändra individens åsikter, värderingar 

och attityder för att få dem att konsumera. Reklamen ska på ett subtilt sätt få oss att skapa 

behov som vi egentligen inte har. Det kan gälla produkter såväl som tjänster.       

Alla är vi påverkade av reklamens tryckvåg, reklamproducenterna har en enorm psykologisk 

kunskap. De vet vilka knappar de ska trycka på för att vi ska falla i fällan. Reklam bygger på 

psykologisk kunskap och de forskars mycket inom området. Enorma summor läggs på att 

kartlägga konsumenternas beteende och ekonomiska fördelar tilldelas forskarna, då behovet 

av forskningen är extremt angelägget. Annonsens utformning ska påverka vår känslomässiga 

komponent.   

”Att göra affärer utan reklam är som att flirta med en flicka i mörker. Du vet vad du gör, men 

ingen annan vet det” STUART H. BRITT 

3.6.5 Vad uppmärksammar människan i reklam 

Selektiv perception är ett omtalat begrepp inom reklambranschen. Termen kommer ifrån 

varseblivningens psykologi och ”innebär att människan varseblir information från omvärlden 
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på ett utskiljande sätt”. Individen väljer automatiskt att avskilja sig från saker han inte anser 

sig behöva eller inte är intresserad av. Erfarna reklamproducenter utformar därför reklamen så 

den blir tilltalande för den tidigare ointresserade målgruppen. För att locka det manliga psyket 

används bland annat erotik i samband med tjänsten eller produkten som ska marknadsföras.  

Det finns många olika reklamtekniker för att påverka perceptionsprocessen. Bland annat 

används frekventa upprepningar, överföringseffekter och kontrasteffekter. Frekventa 

upprepningar kan vara starka färger, blinkande ljus eller melodier som påkallar individens 

uppmärksamhet. Överföringseffekter används för att individen ska koppla samman produkten 

eller tjänsten med en positiv association eller attityd. En annons för friskt pålande vatten i ett 

skogslandskap, kan genast överföra tankarna till välmående och långt hälsosamt liv om man 

köper produkten. Även kändisreklam faller in under denna reklamteknik. Kändisar drar till sig 

uppmärksamhet, fungerar som identifikationskällor och bildar överföringseffekter.  

I reklambranschen pratas de också om kontrasteffekter. Effekter som skapar dynamik, 

spänning och dramatik. Ovanliga kombinationer som stimulerar och engagerar våra sinnen 

och fångar vår uppmärksamhet. Rim, rytm, struktur och bild fungerar som minnevärda knep. 

Annonser som kombinerar flera olika komponenter har visat sig sälja extremt bra hos unga 

människor. (Tamm, M. 2003) 

3.6.6 Reklambranschens positiva värden 

Reklam kan ofta framstå som något negativt, ett sätt att få konsumenterna att köpa produkter 

det inte behöver. Så kan det delvis vara men det finns också många positiva värden. Tack vare 

reklam får kunderna information om alla nya produkter och tjänster som kommer ut på 

marknaden varje år. Det kan underlätta våra inköp och fungera som konsumentrådgivning. 

Genom reklam kan vi också orientera oss rätt på marknaden, hitta billigaste varan och få 

kunskap om marknaden som vi kan utnyttja när vi är ute efter något speciellt. Reklam är som 

bäst när den skapar samspel mellan säljare och konsument. (Tamm, M. 2003) 

 

3.7 Hur skapas en framgångsrik blogg? 

Det viktigaste är att engagera sig och uppdatera bloggen regelbundet. Intresse för att blogga 

och intresse kring de sociala medierna måste finnas. Det är viktigt att vara uppdaterad för att 

hänga med i utvecklingen. För att få en stor publik krävs det ett enormt arbete kring bloggar. 

(Carlsson, L. 2009)  

Enligt Johan som driver Sveriges största hockeyblogg är antalet inlägg per dag mycket viktigt 

för att behålla läsare. Han säger även att han har jobbat hårt och bloggat varje dag i över tre 

år. Det är innehållet som är viktigt och han försöker skapa egna artiklar som ingen annan 

redan har tagit upp. (Intervju med Johan, MrMadhawk.blogg.se) 

Bloggen är som ett kommunikationsverktyg och det är viktigt med respons till sina läsare, 

svara på frågor och visa att läsarna betyder något. Svara snabbt.  Det är viktigt att rikta in sig 

på ett ämnesområde eftersom ingen blogg läses av alla och en person läser heller inte alla 

bloggar som finns. (Åkerberg, 2011) 
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Efter att ha skrivit ett första inlägg är det ingen som hittar din blogg av sig själv. Twitter, 

Facebook och andra sociala medier kan vara en väg att gå genom för att visa att bloggen 

finns. (Åkerberg, 2011)  

Entreprenörer är bra på att kommunicera genom sociala medier just för att de har en stor 

drivkraft och ett personligt engagemang. I egenskap av företagare lönar det sig därför att hitta 

de personer som har just dessa egenskaper och låta dem blogga. För att lyckas ännu bättre kan 

man även använda sig av utbildning för att öka kunskapen om hur bloggar och liknande 

fungerar. (Carlsson, L. 2009) 

 

3.7.1 Hur marknadsför jag mig viralt? 

1. Redovisa åsikter för dina läsare. Tyck till ordentligt och få folk att reagera starkt, 

antingen positivt eller negativt, på det du skriver. 

2. Överraska! Det gäller att vara egen och hitta sin plats bland bloggarna. Gör något 

uppseendeväckande och outsägbart.  

3. Glöm den traditionella reklamen. Gör en historia bakom det du vill marknadsföra och 

koncentrera dig på den. 

4.  Gör en uppföljare. Skriv blogginlägg i olika delar, spara en spännande del och skriv 

att du återkommer senare, så får du förhoppningsvis återkommande läsare. 

5. Enkelt och lätt att sprida. Sprid bloggens namn, gör en iPhone- eller 

androidapplikation. 

6. Kommentarer. Svara gärna på kommentarer och låt dina läsare vara aktiva så skapas 

en flervägskommunikation. 

7. Fri tillgång. Ha inget lösenord till din blogg, låt alla läsa. (Carlsson, L. 2009.)  

 

3.8 Bloggars framgång 

Marknadsföring genom mobiltelefon eller de som kallas Smartphones har ännu inte slagit 

igenom. I dagens samhälle har de flesta en mobiltelefon, eller Smartphone alltså en 

mobiltelefon med internet. Telefonen är nästa alltid påslagen och bärs med överallt. I och med 

de faktorerna skulle det vara en stor möjlighet att kunna få ut sitt budskap genom mobilen till 

den tänkta målgruppen. (Gezelius & Wildenstam, 2009) I USA har redan nio av tio företag 

lanserat egna företagsbloggar. I Sverige har vi ännu inte helt fått upp ögonen för bloggarnas 

potential men det dröjer inte länge till. En av de tyngre bloggarna i USA är General Motors 

vice styrelseordförande Bob Lutz, fastlane.gmblogs.com.
17

  

 

                                                           
17

 (http://www.idg.se ) 
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4. Empiri och analys 

I kapitel fyra varvas empiri och analys. Analysen följer direkt efter empirins olika delar för 

att göra det mer lättläst för läsaren då rapporten innehåller många detaljer. Empirin består 

av en beskrivning av bloggar samt hur behovet specifikt ser ut hos män. Genom intervjuer och 

en enkät samt eget experiment redovisar vi resultatet.  

 

4.1 Att få ut sitt budskap på en blogg, kommunikationsmodellen 

 Hänvisning till figur 1 och punkterna 3.6 till 3.6.6. 

4.1.1 Sändaren och budskapet som ska kommuniceras 

Vi har i rapporten konstaterat att bloggen är sändare och det som bloggas är budskapet. Även 

reklam i bloggen är budskap fast med en annan sändare. I det fallet är det antagligen ett 

företag som ligger bakom budskapet som ska nå ut till en målgrupp. 

I en blogg är det svårt att ha en viss målgrupp att vända sig till. Istället kallas det en tänkt 

användare. De som nås av budskapet är mottagliga läsare. Det är inte möjligt att direkt styra 

vem som kan läsa bloggen om man har en öppen blogg. (Carlsson, L. 2009)  

För att nå ut med budskapet genom bloggen är det viktigt att vara relevant och skriva 

intressant om något som intresserar läsaren.  

Brus är något som stör budskapet på väg ut till mottagaren. Det kan vara en trasig dator, ingen 

tillgång till internet eller en svåråtkomlig blogg. Om bloggaren har skrivit ett otydligt inlägg 

kan det även leda till att mottagaren i fortsättningen inte orkar följa bloggen. (Gezelius & 

Wildenstam, 2009)  

En annan aspekt i att nå ut med sin blogg är att länka genom andra sidor. Genom sociala 

medier som andra bloggar, Twitter och Facebook går det att skaffa ett ökat läsarantal. 

Läsarantalet ökar också om man ber vänner länka till bloggadressen. (Carlsson, L. 2009) 

En bra kommunikation leder till ökat läsarantal och ju fler som känner till bloggen desto fler 

läsare kommer det att finnas. 

4.1.2 Mottagaren och den återkoppling företaget erhåller 

Vi har i huvudsak riktat in oss på sändare och budskapet som kommuniceras. I bloggen kan 

återkoppling mätas genom antalet unika besökare och antalet sidvisningar per dag. Det finns 

även en möjlighet för läsaren att vara aktiv genom att skriva i kommentarsfältet.  

I en kommunikationsmodell kan det uppstå brus. Det betyder att budskapet sändaren försöker 

nå ut med inte kommer fram, att det blir felaktigt eller att det inte ger den förväntade 

reaktionen.  

Länkar som gått via Facebook och Twitter har gjort att vi har fått ökat läsarantal i vår blogg. 

Brus hade kunnat uppstå om vi länkade med fel adress till exempel. Det kan även uppstå ett 

brus om vi skriver något som inte intresserar vår tänkta användare, då slutar de läsa efter 

någon mening och hela budskapet går inte fram. I och med att vi ser antal unika besökare och 

antal sidvisningar kan vi se hur många besökare bloggen har haft. Dock kan vi inte med 
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säkerhet säga att de har läst alla inlägg. Det kan också vara värt att tänka på att om vi har en 

jämt besökarantal kan det betyda att det är trogna läsare.   

Om ett företag styr en blogg och marknadsför sina produkter genom den kanalen kommer de 

antagligen att märka en uppgång i försäljningen om bloggen får ett positivt gensvar. Företaget 

visar alltså reklam genom bloggen. (Carlsson, L. 2009) 

Vid analys av människors attitydpåverkan kan företaget få fram information som kan 

användas vid reklam för att väcka känslor och fånga folks uppmärksamhet. Det finns reklam 

som gör många människor irriterade, ledsna men också glada och lyriska. Huvudsaken för 

reklammakaren är att inbringa en reaktion. De letar efter en reaktion för att till slut få ut ett 

agerande av den enskilde individen. Marknadsföringen kan avses för att väcka positiva eller 

negativa attityder. Benetton är ett utmärkt exempel, de har haft en rad reklamer som visar på 

ett mångkulturellt samhälle. Där en mörkhyad mamma ammar en ”vit” liten bebis. (Tamm, M. 

2003)   

 

4.2 Samband mellan Abraham Maslows behovspyramid och reklam  

Med hänvisning till figur 4 och punkt 3.5 till 3.5.3. 

Reklamvärlden spelar ofta på våra psykologiska och fysiologiska behov när en annons 

utformas. Maslows behovsteorier är därför användbara och många i branschen använder sig 

av hans behovspyramid. Det är främst behovet ”självförverkligande” företaget tar fästa på i en 

reklam. Individens strävan efter att alltid ha de senaste produkterna, en hög status och ligga i 

framkant är det som förmedlas genom många annonser. Om inte ett behov eller en efterfrågan 

finns för individen ser reklammakarna till att skapa ett det, allt för att få konsumenterna att 

konsumera mera och skapa ett begär. Motivationspsykologi är viktigt för reklam och mycket 

forskning pågår inom området.   

Reklambranschen fokuserar också på människans primära behov. Genom att finna välmående 

och starta dagen på bästa sätt med Kelloggs special K. är bara ett exempel på en rad liknande 

slogan. Där de talas flitigt om begrepp som hälsa, trygghet, säkerhet m.m. Reklamannonser 

utformas så att de förtydligar, förstärker eller tillfredsställer den bild konsumenterna redan 

målat upp. Attitydpåverkan kan dock ske i små avvikelser, då man riktar annonsen åt ett helt 

annat håll. Bort från konsumentens uttalade önskningar, vilket främst görs för att individen 

ska finna det nyskapande och intressant. Eftersom reklam ofta fungerar som 

masskommunikation är det viktigt att utformningen lockar och uppmärksammar sin ”rätta” 

målgrupp.  
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4.3 Intervjuer med manliga bloggare 

Här har vi intervjuat tre män inom bloggbranschen. De har olika typer av bloggar och olika 

många läsare. 

4.3.1 Johan, MrMadhawk.se 

Här nedan följer en intervju med Johan MrMadhaw.se. Han driver Sveriges största, fristående 

hockeyblogg.  

 

Figur 5, http://mrmadhawk.se 

 

Sedan 14 januari 2007 drivs företaget och hockeybloggen MrMadhawk.se av Johan 26 år. 

Han är det största bloggaren inom sin kategori och har en utvecklingskurva av läsare och 

sidvisningar som går rakt upp. Idag har bloggen MrMadhawk.se alltifrån 8-10 000 unika 

besökare per dagen och 17–25 000 sidvisningar per dag. Läsarna består till största del av det 

manliga könet. Hans vinnande koncept i bloggvärlden ligger i att han inte bara re-writar utan 

också har egna nyheter att skriva om. Arbetet bakom MrMadhawk.se är stort, minst ett inlägg 

per dag i över tre år har tagit mycket tid och kraft. Aktiviteten på bloggen är viktig för att 

behålla läsarna och få dem att fortsätta vara aktiva eller för att få nya besökare. Det visuella 

intrycket och layouten är inte alls viktig för hans sort av läsare utan huvudvikten läggs på 

inläggen. Förutom det senaste inom hockey kan besökaren på bloggen få reklam från andra 

företag. Företagen erbjuds möjligheten att göra reklam via annonser på bloggen och ibland 

marknadsför han också deras produkter i sina inlägg.   

Vid frågan varför det idag finns fler kvinnliga än manliga mode bloggare? Svarade han bara 

att det idag finns fler blåsta fjortisar som vill läsa om ickesaker och avslutar med en smiley. :) 

(Johan, 2011) 
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4.3.2 Alexis Dahlin, ekkis.se 

Här nedan följer en intervju med Alexis Dahlin som har bloggen ekkis.se. Alexis skriver om 

sitt liv och bakom bloggen ligger företaget Trehundranittio media. 

 

 

Figur 6, http://ekkis.se 

 

Alexis Dahlin är 21 år och driver bloggen ekkis.se. Han bloggar genom företaget 390 Media 

som även har sajten veckansbild.se. På Ekkis.se kan man läsa om Alexis liv, hans brinnande 

intresse för teater, film, kost, konst och mode. Han lever ett intressant och ovanligt liv som 

lockar många läsare. Cirka 12 000 besökare följer hans vardag på Ekkis.se, det är flest 

kvinnliga läsare. Han har bloggat i 1½ år på olika webbplatser och community. 

Utvecklingskurvan har bara gått uppåt och läsarna blir bara fler och fler. Framgången bakom 

bloggen ligger i hans levnadsstil, människor tycker om att läsa om andras händelserika liv när 

det samtidigt kan relatera till sitt egna. Han anser också att det är mycket viktigt att möta sina 

läsare, svara på frågor och följa deras utveckling. Ekkis.se förs också i marknadsföringssyfte 

och han har ett företag som tar hand om alla reklam på sidan. Marknadssätt som kan 

förekomma kan vara allt från reklamannonsering till försäljning men också förfrågningar om 

att delta i olika evenemang i PR-syfte.  

När vi ställer frågor om bloggars layout skriver Alexis det första intrycket besökarna får är 

mycket viktig men att en för krånglig och avancerad layout kan ge motsatt effekt och få folk 

att tröttnar på bloggen. I slutändan handlar det alltid om innehållet i bloggen, inte 

webbplatsens utseende. Det spelar heller ingen roll för bloggens antal besökare hur många 

inlägg bloggaren gör per dag, huvudsaken är att bloggaren är en hyfsat aktiv. Däremot går det 

att få fler sidvisningar genom att ständigt uppdatera bloggen.    
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Sista frågan vi gav Alexis var: Vad tror du är orsaken till att det idag finns fler kvinnliga än 

manliga modebloggare?  

”-Jag tror att det alltid varit så att kvinnor varit de som skrivit dagböcker och har i vissa fall 

ett större behov av att uttrycka sig, i en modernare form kommer bloggen. Många killar 

däremot, lär sig ganska tidigt att det är fel att berätta om sina känslor och det finns ett mycket 

mindre modeintresse. Sen ska vi inte glömma bort att frasen "manlig bloggare" i många fall 

associeras med homosexuella män, något som stämmer i vissa fall, i andra fall inte.  Jag vill 

understryka att jag inte på något sätt är homofob, det verkar dock som att fler killar än 

kvinnor är rädda för att folk ska tro att dom är homosexuella.” (Dahlin, A. 2011) 

 

4.3.3 Gustav Marklund, gustavmarklund.blogg.se 

Här nedan följer en intervju med Gustav Marklund som har bloggen 

gustavmarklund.blogg.se. Bloggen är en modeblogg som även innehåller text och bild från 

Gustavs liv.  

 

 

Figur 7, http://gustavmarklund.blogg.se 

Hans namn är Gustav Marklund och är känd genom webbserien Stylisterna på Tv 3. 

Gustavmarklund.blogg.se är en modeblogg som även innehåller bilder och text från Gustavs 

vardag. Han har bloggat i cirka 10 månader och har redan mellan 500-1000 unika besökare 

per dag. Läsarna är både tjejer och killar. Besökarna har inte alltid varit så många, det var 

först efter stylisterna läsarantalet växte. Förutom att han fått hjälp genom teveprogrammet så 

tror han att framgången beror på att han alltid vart sig själv, han tar på sig det kläderna han 

gillar och bjuder på sig själv i bloggen. Antalet besökare är annars inte så väsentligt för 

Gustav, han vill hellre att rätt personer ska läsa och att de läser den av rätt anledningen. 

Gustav ser bloggen som en möjlighet att knyta kontakter och i framtiden kunna starta ett eget 

företag.  
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Innan genombrottet med Gustavmarklund.blogg.se så har han bland annat haft en filmblogg. 

Filmbloggen tröttnade han däremot ganska snabbt på och startade därför en personligdagbok 

som tillslut utvecklades till den modeblogg han driver idag. Han säger att det är viktigt som 

bloggare att hitta en egen nisch, finna en unik stil på inläggen, designen och layouten. Sen är 

layouten A och O när man driver en modeblogg. Han själv försöker alltid ha liggande bilder 

eftersom det passar hans format bättre. Designen är också betydelsefull och han tycker att 

man bör byta design lite då och då. Som bloggare är det viktigt att uppdatera sig. Gustav 

skulle gärna byta design en gång i veckan men risken finns att hans läsare skulle bli förvirrade 

då, så därför har han avstått. 

På gustavmarklund.blogg.se varierar uppdateringen av inläggen, han tror att det är typen på 

bloggen som begränsar och sätter ribban för hur många inlägg man bör lägga upp per dag. 

Gustav lägger exempelvis upp dagens inköp medans en annan bloggerska lägger upp veckans 

alla inköp. Huvudsaken är att inläggen är av bra kvalitet och inspirerande. För om man väljer 

att lägga upp Cambilder som ger sämre kvalité behövs det fler uppdateringar för att besökarna 

ska stanna kvar.  

I en sista fråga undrade vi vad Gustav: -tror om orsaken till att det idag finns fler kvinnliga än 

manliga modebloggare?  ”-Intresset för mode har under alla tider varit större bland tjejer. 

Detta medför att kvinnliga modebloggare blir fler. Jag önskar att det fanns fler manliga 

modebloggare!!” (Marklund, G. 2011) 

 

4.3.4 Swot-analys 

Med hänvisning till figur 2, punkt 3.7 till 3.7.1 och de tre intervjuerna ovan. 

Vad är det som gör att en blogg når ut till många läsare och vad gör att läsarna stannar kvar? 

Utifrån den frågan, intervjuer med tre män i branschen och fakta från litteratur har vi valt att 

göra en SWOT-analys. Vi hänvisar till figur 2. 

Styrkor med en blogg: Det är viktigt att uppdatera regelbundet för att få kontinuitet och 

återkommande läsare. Om det finns nya inlägg ofta tröttnar inte besökare på att gå in på sidan 

och bloggen känns seriös. 

Enligt Johan som driver MrMadhawk.se är det för honom en fördel att han skriver sina inlägg 

själv. Han refererar inte vad någon annan har skrivit utan kommer med egna texter och 

synpunkter. 

Om ett företag driver en blogg är det en fördel om den som skriver är entreprenör. Det är en 

styrka om den som skriver i bloggen är personligt engagerad och bloggen blir genuin. 

Svagheter med en blogg: Det blir till nackdel för bloggen om skribenten uppdaterar allt för 

sällan. Då kommer läsaren att tröttna och tycka att det tar mer energi att gå in på bloggen än 

vad man får ut av att läsa den. Dessutom finns det inget nytt att läsa. 

Enligt Gustav Marklund skulle han gärna byta design på sin blogg ofta om det inte vore för att 

bloggens läsare tycker det är jobbigt. Det gör dem förvirrade och nya designer alltför ofta 

kommer få dem att inte känna igen sig. 

Om det personliga engagemanget hos bloggaren börjar svikta kommer bloggens läsare att 

märka det. Trovärdheten kommer minska och bloggen kommer att bli tråkig. 
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Möjligheter med en blogg: I bloggens värld går det för tillfället uppåt. Alla tre män vi har 

intervjuat ser positivt på framtiden i och med deras ständiga uppåtgående läsarantal.  

I och med utvecklingen av medier och teknik, gör tillexempel Smart phones att det är möjligt 

att följa en blogg var man än är vilket är en fördel för bloggare. 

Hot: Ett möjligt hot skulle vara om bloggtrenden bryts och kurvan med antalet läsare börjar 

peka nedåt istället för uppåt. 

Andra bloggar i samma genre kan också utgöra ett hot. Det personen bloggar om kan vara ett 

mättat ämne som redan tillfredsställs på marknaden. 

 

4.4 Resultat av enkätundersökning 

Vidare i texten presenterar vi resultatet av vår enkätundersökning. Undersökningens 67 

respondenter är män och studenter vid Högskolan i Borås och på Chalmers tekniska högkola.   

1. Ålder på de som svarade i vår enkätundersökning. 

 

Figur 8, fråga 1 

Besvarad fråga: 67 

Ej besvarad fråga: 0 

Här ser vi att över 40 av de tillfrågade var mellan 18 och 24 år. 
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2. Hur mycket pengar spenderar du på kläder varje månad? 

 

Figur 9, fråga 2 

Besvarad fråga: 67 

Ej besvarad fråga: 0 

Nästan 35 personer av de tillfrågade uppger att de lägger mellan 101 och 500 kronor på kläder 

i månaden.   

 

3. Hur många modebloggar för män läser du? 

 

Figur 10, fråga 3 

Besvarad fråga: 66 

Ej besvarad fråga: 1 

Majoriteten av de som svarade på enkäten läser ingen modeblogg för män.  
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4. Tycker du att det finns tillräckligt med modebloggar för män? 

 

Figur 11, fråga 4 

Besvarad fråga: 62 

Ej besvarad fråga: 5 

Av de tillfrågade svarade 43 personer att de tycker att det finns tillräckligt med modebloggar 

för män, trots att de flesta inte följer en modeblogg. Antingen har de svarande stor insikt i 

bloggvärlden och har undersökt vilka bloggar som finns, eller är de inte intresserade av 

bloggvärlden och anser att det inte behövs fler bloggar.  
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5. Hur många modemagasin i pappersform läser du? 

 

Figur 12, fråga 5 

Besvarad fråga: 67 

Ej besvarad fråga: 0 

För att se om modetidningar möjligen var ett substitut till modebloggar för män frågade vi hur 

många magasin de svarande läser. Nästan 50 personer svarade att de inte läser modemagasin 

för män. 

 

6. Hur beskriver du din stil? 

 

Figur 13, fråga 6 

*Preppy. Jag har "en blandning av plagg från klassiska campussporter som tennis, å andra 

sidan en mer formell, käck och kavajbaserad stil". 
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*Hip-hop. Klädrötterna finns i sporter som basket och baseball. Vida passformer, baggy och 

ett kompisförhållande till smycken är detaljer och komponenter. 

*Färgstarkt. Starka färger används för att sätta färg på en mindre färgrik helhet. 

*Denim Cowboy. Levi Strauss-inspirerade kläder, ofta jeansplagg. 

*Savile Row. Klassisk, formell, kostymbaserad stil. 

*Sport. En sportig stil som innefattar pikétröjan, sneakers, munkjackan och sweatshirt. 

Besvarad fråga: 67 

Ej besvarad fråga: 0 

För att få en bild av hur de tillfrågade ser ut valde vi att fråga hur de beskrev sin stil. 

Alternativen var förklarade. De flesta beskrev sin stil som sportig eller preppy. 

 

Analys av vår enkätundersökning  

 

Männen som deltagit i vår enkätundersökning är främst i åldern 18-24 år, de spenderar cirka 

101-500 kronor på kläder i månaden och har en stil som kan beskrivas som sportig eller 

preppy. De flesta läser vare sig en modeblogg eller ett modemagasin och endast 19 

respondenter av 62 svarande tycker att det behövs fler modebloggar för män. 

Frågan är hur modeintresserade de tillfrågade i vår enkät är. De följer ingen modeblogg, läser 

inga modemagasin och tycker att bloggvärlden är mättad på modebloggar för män. Dock 

uppger alla att de har en viss stil och att de handlar kläder i snitt varje månad. 

Informationen hade varit bra input för att veta vilken målgrupp som ett företag i detaljhandeln 

ska rikta sig till. Enkätundersökningen visar på att studerande inte spenderar så mycket pengar 

på kläder som kanske en arbetande person gör. Som student har man oftast begränsad 

ekonomi.  

 

 

4.4.1 Analys enligt Porters femkraftsmodell  

Med hänvisning till figur 3, punkt 3.8 samt enkätundersökningen ovan. 

 

Rivalitet inom branschen: Tillväxtmarknaden av bloggar inom kategorin modebloggar för 

män är delvis låg men behovet av fler ser inte ur att finnas. 30,6 % av respondenter tycket att 

det behövs fler modebloggar medan 69,4% anser att det redan finns tillräckligt. Rivaliteten är 

hög, varje bloggare får dagligen kämpa för att behålla de läsare som finns genom att skriva 

tänkvärda och inspirerande inlägg. 
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Potentiella konkurrenter: Det är lätt för nya konkurrenter att etablera sig på marknaden men 

det är svårt för nykomlingar att få aktiva läsare. Marknadsföringsverktyget kan användas av 

alla som har tillgång till internet och kräver inte någon förkunskap, vilket därmed underlättar 

för nya/potentiella konkurrenter. Idag använder flera företag även sig av bloggare för att 

marknadsföra sina produkter. I framtiden kanske företagen lanserar egna bloggar där det visar 

de senaste nyheterna och tips på olika outfits ur sortimentet. För om företagen upplever ett 

intresse så finns möjligheten att konkurrera med redan befintliga bloggare. 

Kundernas förhandlingsstyrka: Utifrån enkätundersökning är kundernas förhandlingsstyrka 

hög och de flesta respondenter i undersökningen ser inget behov av fler modebloggar för män. 

Marknaden är redan mättad på den positionen. Oavsett om fler bloggar om mode för män 

skulle starta är det inte alls många män som ser intresset i att läsa en. Mode fenomenet är som 

Gustav Marklund säger i en intervju med Kladmakarn -inte lika stort för män som för 

kvinnor.    

Leverantörernas förhandlingsstyrka: Är hög. Det flesta människor äger idag en Smart phone 

vilket gör bloggen lättillgänglig över allt och budskapet kan därmed lätt kommuniceras ut till 

den tänka målgruppen. Inspiration till inläggen finns det också gått om, idag kan du blogga 

om allt mellan himmel och jord. Det är bara fantasin som sätter gränser.    

Substitut: Modemagasin, modereportage, reklam och sociala medier är en rad substitut som 

finns till modebloggar. Trots detta ser vi i enkäten att 48 av 67 tillfrågade inte ens läser ett 

modemagasin. Denna siffra är i princip jämförbar med hur många som inte läser en 

modeblogg. Så frågan är om männen som studerar på Högskolan i Borås eller Chalmers 

tekniska högskola inte är engagerade i mode eller om får de inspiration från något av de andra 

substituten.      

 

4.5 Experiment med vår blogg klaedmakarn.blogg.se 

Bloggen bedrivs på bloggportalen blogg.se av Emelie Sjöqvist och Stina Lantz. Den fungerar 

som undersökningsmetod i ”examensarbetet klaedmakarn” och heter klaedmakarn- en 

modeblogg för herrar. Webbloggen har ingen definierad målgrupp, då det enligt Lena 

Carlsson i boken marknadsföring och kommunikation i sociala medier inte finns någon 

möjlighet att styra vem som ska ta del av budskapet på en webbsida som är offentlig. Istället 

för målgrupp använder vi oss därför av en tänkt användare, vilket är modeintresserade herrar 

oavsett stil och plånbok. Idag klär sig män, eller herrar som vi valt att kalla dem, helt olika. 

De flesta vill sätta en personlig touch på sin stil och utmärka sig, medans andra tar på sig det 

som finns i garderoben och inte bryr sig om fenomenet mode. Klaedmakarn riktar sig till alla 

typer av stilar men med litet fokus åt preppy, den campusinfluerade sport looken med en 

blandning av stiliga kavajer. I bloggen ges även klädtrick, vett och etikett regler, samt andra 

bra tips och trick. Vi vill inspirera och influera männen till att hitta en egen stil och förgylla 

deras vardag med ett ”gratis modemagasin”.  Många av våra inlägg handlar om högaktuella 

modeevents men mycket är också hämtat ur Per Nilssons alla böcker. Vi använder oss bland 

annat av böckerna ”Snyggt- en stilguide för män” och ”manualen 365 stiltips för män.” Hans 

intresse för mode är beundransvärt och hans idéer försöker vi anamma i bloggen. En annan 



 

32 

 

sida som ofta återses i klaedmakarn.blogg.se är http://www.polyvore.com. Internetsidan är ett 

verktyg som kan användas i samband med att leta inspiration och tillverka bildkollage. 

Bloggen smyckas av många olika och spännande kollage som ska stimulera och 

uppmärksamma individens sinnen.           

 

4.5.1 Varför experimentet görs  

Vi har gjort ett experiment med en egen blogg för att se om det stämmer överens med vad 

våra intervjupersoner har sagt och med enkätundersökningen. Vi vill se om teorin håller i 

praktiken. 

Bloggen marknadsförs gradvis i olika stadier, de första två veckorna marknadsförs den genom 

mun-mot-mun-metoden. För att sedan kommuniceras ut via andra sociala medier, så som 

Facebook och Twitter. Sista steget i processen marknadsföra ett marknadsföringsverktyg är 

att länka till vår blogg i olika sammanhang. Länkningen sker på andra bloggares bloggar, 

Facebook och via andra internetsajter som män förhoppningsvis besöker.  

Resultatet analyseras i antal unika besökare/dag, sidvisningar/dag och kommentarer om 

bloggen eller på bloggen. Det sker ingen kartläggning av bloggosfären kring 

klaedmakarn.blogg.se då det ligger utanför ramen av vårt examensarbete.   

 

4.5.2 Händelser i bloggen 

Klaedmakarn.blogg.se skapas 30/3 2011. 

Vi gör några första inlägg i bloggen innan vi informerar vänner och bekanta om att den finns. 

Dels för att den inte ska var tom när vi får våra första besökare och dels för att se om någon 

hittar dit utan att vi har pratat om den. Det första inlägget i bloggen skrivs 5/4 - 6/4 2011. 

Mun-mot-mun-metoden- 7/4 2011 – 25/4 2011  

Vi berättar, muntligt, för vänner och bekanta att klaedmakarn.blogg.se finns och ber dem gå 

in och läsa. En del sprider budskapet vidare medans andra har glömt namnet lika fort som det 

sagts. Antalet unika besökare går upp till 17 personer som högst en dag. I snitt har vi 6,11 

unika besökare per dag. 

Antal unika besökare i genomsnitt per dag: 6,11 unika besökare/dag 

Sidvisningar i genomsnitt per dag: 11,22 sidvisningar/dag  

Kommentarer på bloggen: En kommentar om ”Morris” av 

Fredrik (21/4-2011) 

Högsta antalet sidvisningar per dag: 31 gånger är sidan visad (11/4 

2011) 

Högsta antalet unika besökare: 17 personer (11/4 2011) 

 

http://www.polyvore.com/
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Statistik 7/4 2011- 25/4 2011 

 

Figur 14, statistik 

Hämtad 25/4 2011 kl. 17:11 från klaedmakarn.blogg.se 

Under perioden har vi i snitt 6,11 besökare per dag vilket visar att mun-mot-mun-metoden 

under en kortare period inte är effektiv. En dag har vi 17 besökare vilket antagligen beror på 

att någon har berättat till många om bloggen just den dagen. 

 

 

Marknadsföring av Klaedmakarn via sociala medier- 26/4 2011 – 3/5 2011 

Vi länkar bloggen i sociala medier på så som Facebook och Twitter för att få fler läsare. Idén 

har vi fått från Lena Carlsson bok sociala medier. 

På våra egna facebookssidor kan man även se en ny profilbild förknippad med klaedmakarns 

headline. Profilbilden syns på internet så fort bloggen länkas via de olika sociala medierna.  

Resultatet blir att bloggens aktivitet ökar och marknadsföringen ser ut att ge bra respons, vi 

uppnår som mest 43 unika besökare på en dag. Snittvärdet ligger på 16,5 unika besökare per 

dag och ger oss en ökning på 170 % från föregående period.  

Antal unika besökare i genomsnitt per dag: 16,5 unika besökare/dag 

Sidvisningar i genomsnitt per dag: 25 sidvisningar/dag 

Kommentarer på bloggen: - 

Högsta antalet sidvisningar per dag: 70 gånger är sidan visad 27/4-

2011 

Högsta antalet unika besökare: 43 personer den 27/4-2011 
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Statistik 26/4 2011 – 3/5 2011 

 

Figur 15, statistik 

Hämtad 3/5 2011 klockan 13:57 från klaedmakarn.blogg.se 

Under perioden börjar antalet besökare öka vilket visar att delning genom sociala medier 

fungerar. Den dag vi har haft flest unika besökare har vi skrivit om bloggen på Facebook till 

exempel.  

 

 

Delning av bloggen genom sociala medier- 4/5 2011 – 11/5 2011 

Vi ber vänner och bekanta att länka till klaedmakarn.blogg.se, främst via Facebook. Genom 

att kommentera i andra större bloggar och göra reklam för klaedmakarn.blogg.se når vi ut till 

ännu fler läsare. Vi väljer också att dela vår blogg på andra internetsajter män förhoppningsvis 

besöker. 

Antal unika besökare i genomsnitt per dag: 19,5 unika besökare/dag 

Sidvisningar i genomsnitt per dag: 27,5 sidvisningar/dag 

Kommentarer på bloggen: - 

Högsta antalet sidvisningar per dag: 63 gånger är sidan visad 5/5-2011 

Högsta antalet unika besökare: 51 personer den 5/5-2011 
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Statistik 4/5 2011- 11/5 2011  

 

Figur 16, statistik 

Hämtad: 11/5 2011 kl. 10:45 från klaedmakarn.blogg.se 

Under den sista perioden har bloggens besökare fortsatt att öka troligtvis eftersom både vi och 

våra vänner har länkat genom sociala medier. En dag har vi 63 sidvisningar, nästan dubbelt så 

många som antalet unika besökare samma dag. Vi antar att vi själva den dagen har varit inne 

på bloggen många gånger. 
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5. Slutsats 

I kapitel fem diskuterar vi fram en slutsats kring våra frågeställningar och visar vad vi har 

kommit fram till i vårt arbete. 

5.1 Hur ska modebloggen utformas för att uppfattas som en effektiv 

informations- och kommunikationskanal? 

Under tiden vi har skrivit vår uppsats har vi drivit klaedmakarn.blogg.se, främst i studiesyfte, 

för att se hur det fungerar att ha en blogg. Vi har tittat på hur man skaffar nya läsare och hur 

man behåller läsare. Genom Klaedmakarn har vi kunnat använda teori vi lärt oss i praktiken. 

Bloggen har gett oss en ytterligare synvinkel på hur modebloggen ska utformas för att 

uppfattas som en effektiv informations- och kommunikationskanal.  

 

Slutsatsen blir att sociala medier och länkar har varit en viktig del för att få nya användare och 

läsare. Det är viktigt att bloggen är enkel och lätt att besöka. Text behöver inte vara det mest 

väsentliga utan färg och bild kan ge minst lika bra inspiration. Sist men inte minst är 

kontinuerlig uppdatering och ett personligt engagemang viktigt. Det är inte lätt att på kort tid 

skapa sig ett namn och nå ut till många återkommande läsare. De bloggare vi har pratat med 

säger att de ständigt har ett uppåtgående läsarantal trots att de har bloggat i flera år. Det visar 

på att om vi hade kunnat fortsätta vårt experiment kanske antalet användare hade ökat.   

 

5.2 Vilka betydelsefulla säljande argument är särskilt intressanta i 

modebloggar för män? 

Vi tycker precis som Lena Carlsson i boken ”Marknadsföring och kommunikation i sociala 

medier” att det är viktigt att engagera sig i bloggen och läsarna. Det är nödvändigt att ha ett 

personligt intresse i det man skriver om för att inspirera sina läsare och för att själv få ut något 

av bloggandet.  

Under arbetets gång har vi märkt att bloggare kan driva en blogg av olika skäl. Gustav 

Marklund till exempel struntar i hur många som läser sin blogg utan tycker att huvudsaken är 

att rätt läsare hittar dit. Han ser bloggen som ett sätt att knyta kontakter. Medans andra 

bloggare ständigt strävare efter att ha så många unika läsare som möjligt och ligga högt upp 

på olika bloggportaler. 

    

Då vår blogg Klaedmakarn främst har varit i studiesyfte har vi inte kunnat lägga ner lika 

mycket tid som en heltidsbloggare. Vi har inte haft tiden att sitta flera timmar per dag och gå 

ut på stan för att leta inspiration till bloggen, men vi kanske hade fått fler återkommande 

läsare om vi hade haft möjlighet att göra fler inlägg per dag eller fler inlägg med kvalitet. 

Enligt Gustav spelar det ingen roll hur mycket en blogg uppdateras varje dag. Vi tror dock att 

många inlägg kan skapa ett beroende och en förväntat hos läsaren. De vill hela tiden känna sig 

uppdaterade och går därmed in på bloggen oftare. 
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Under examensarbetets gång har vi endast haft en design på bloggen och kan därför inte dra 

några slutsatser hur den har påverkat återkommande läsare. Enligt Johan och Alexis i våra 

intervjuer har layouten ingen betydelse. Gustav tror däremot att designen är viktig men om 

bloggens utseende varierar allt för mycket skapas en förvirring hos läsaren. Det kanske hade 

varit intressant för rapporten om vi på Klaedmakarn ändrat designen för att se om det gett 

någon respons eller reaktion hos läsarna. Vi har i efterhand också tänkt på att en intervju med 

en kvinnlig bloggare hade vart intressant för att se hur denne uppfattar frågan. Det kan vara 

möjligt att en tjej tycker designen har betydelse ur olika synvinklar. 

 

Innehållet i bloggen har vi bland annat försökt skapa utefter hur människan uppmärksammar 

och tar in bilder. Vi har jobbat med kontrasteffekter i och med olika kollage som ska tas in av 

läsaren och stimulera dess sinne. Detta för att våra användare ska komma tillbaka och kunna 

identifiera sig med Klaedmakarn. Bloggen var i början lite spretig med har nu i slutet fått en 

nisch i och med en kontinuitet på inläggens design och innehåll. Det tror vi bibehåller våra 

läsare så att de återkommer till Klaedmakarn.blogg.se.     

 

5.3 Hur skall bloggen kommuniceras för att attrahera många läsare och 

aktiva deltagare? 

Hur bloggen ska kommuniceras för att få många och nya läsare är en punkt vi har arbetat 

mycket med genom vårt experiment med bloggen Klaedmakarn. Vi gått ut i många sociala 

medier med bloggadressen för att många ska uppmärksamma och besöka 

Klaedmakarn.blogg.se. Vi har försökt att se till att bloggen ska vara tillgänglig för alla och det 

finns en möjlighet att ge kommentarer. Detta för att den nya användaren ska uppfatta bloggen 

som enkel att besöka. 

 

Det mest effektiva sättet att få läsare till sin blogg har vi insett vara att länka bloggadressen på 

Facebook. Det är mer effektivt ju fler personer som länkar. Att länka på internetsidor som 

tilltalar män är även ett annat sätt som vi har testat och de har visat sig ge oss fler unika 

besökare. Länkar på andra kända bloggar är också en viktig parameter som har hjälpt oss. 

Nackdelen med delning av bloggadressen i olika sociala medier är att man lätt kan ange fel 

adress. Skulle detta ske bildas en störning i kommunikationen och budskapet når inte sin 

mottagare. Det finns en risk att läsare inte förstår eller avbryter besöket. Bandet till besökaren 

är lika viktigt som innehållet i bloggen.  

 

Enligt Lena Carlsson finns ingen målgrupp utan en tänkt användare. I Klaedmakarn har vi 

vänt oss till modeintresserade herrar men givetvis är alla välkomna att läsa. Det är svårt att 

styra vem som kan läsa en öppen blogg till skillnad från när ett företag väljer en speciell 

målgrupp att skicka ut reklam till. Då får bara målgruppen tillgång till utskicket medan 

bloggen läses av de som är intresserade.  

När vi har försökt få läsare har vi märkt att det är bra att uppmärksamma individens 

självförverkligande. Tillexempel när vi skickade ut vår enkät, började vi mejlet med ”Hej 
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fashionabla Chalmerist/student!” Vi ville locka dem till att svara på vår enkät genom att 

skriva ett annorlunda mejl. Vi försökte samtidigt locka läsare till Klaedmakarn. Mejlet skulle 

ha ett samband med bloggen. 

I enkäten som vi skickade ut till manliga studenter på Chalmers och Högskolan i Borås 

verkare det som att marknaden med modebloggar för män är mättad trotts att det inte finns så 

många i den genren. Vi undrar om det kan vara så att det finns ett behov som ännu inte är 

identifierat hos användaren. Han vet alltså inte om att han har ett behov av att läsa en blogg. 

Vi märkte tillexempel i enkäten att många män identifierade sig med en sportig stil och 

spenderar mellan 100-500 kronor i månaden på kläder. Det kanske inte finns någon blogg som 

är inriktad på sportkläder i rätt prisklass. Eller så finns det helt enkelt inget behov av 

modebloggar hos män, trots att vi faktiskt har återkommande besökare varje dag. 
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6. Avslutande diskussion 

I kapitel sex återkopplas syftet och undersökningsfrågorna till våra egna reflektioner. Här tar 

vi upp frågor som inte blivit besvarade och reflekterar kring vad vi har lärt oss. 

Vårt syfte med studien var att undersöka, beskriva och analysera om det fanns en efterfrågan 

på modebloggar för män och hur vi marknadsför den så att den når ut till rätt målgrupp. Den 

konkreta slutsatsen som kan dras är att det i huvudsak finns tre viktiga element vid skapandet 

av en framgångsrik blogg. Nämligen att uppdatera ofta, var personligt engagerad och länka till 

din blogg på många ställen.  

I framtiden kommer troligtvis bloggar att fortsätta att växa på marknaden. Fler och fler företag 

kommer få upp ögonen för marknadsverktyget och nyare teknikprylar kommer underlätta 

tillgängligheten. I och med Smartphones kommer bloggarna inte bara gå att besöka på internet 

utan kommer antagligen ligga direkt i telefonen som en applikation. På så sätt är läsaren bara 

ett klick från att besöka bloggen och bloggarnas läsarantal kommer därmed fortsätta stiga. Det 

beroende som skapats hos människan kommer antagligen att bestå ett tag framöver och i 

synnerhet om större företag ger sig in i bloggosfären. Däremot kommer nog den dagen då 

bloggar blir till historia men där är vi inte än. Idag finns det fortfarande mycket att undersöka 

och forska vidare på, då bloggfenomenet är relativt nytt. 

Redan vid arbetets början upptäckte vi att informationen om modebloggar på internet var 

bristfällig, det var bland annat därför vi valde tre olika undersökningsmetoder. Ur en annan 

synvinkel var det bra då informationen vi fann var nyskriven och flera böcker var publicerade 

de senaste åren.  

 

Experimentet var intressant och bra att göra men det hade varit mer tillförlitligt om 

bloggandet hade pågått under en ännu längre period. Dessutom var inte vår blogg knuten till 

ett företag vilket gav en opartisk bild av bloggosfären. Det var spännande att se hur en länk 

kunde ge Klaedmakarn ett ökat läsarantal på bara en dag. 

Utifrån vår empiri har vi fått ett bra underlag för möjligheten att i framtiden starta en blogg 

riktat till en specifik grupp från vår enkät.  Vidare forskning skulle även kunna göras genom 

att gå ett steg längre och koppla in detaljhandeln. Hur skulle det se ut ur företagets perspektiv? 

Antingen hur företaget marknadsför sig och sina produkter genom en blogg eller hur 

kommunikationsprocessen går runt i och med att ett köp förankras till bloggen. Det skulle 

även vara intressant att kartlägga olika länkningar och nätverk i bloggosfären. För att 

underlätta marknadsföringen av en blogg hade det varit bra att kartlägga olika internetsidor 

män besöker för att kunna sprida bloggadressen där. 

Det är även möjligt att göra en helomvändning och undersöka bloggar utifrån kundens 

perspektiv. 

Vår sista slutsats är att det finns ett behov av modebloggar hos män, de har bara inte upptäckt 

det än. 
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Källkritik och studiens tillförlitlighet 

Litteratur  

Den litteratur som har använts i arbetet är bland annat kurslitteratur och andra böcker skrivna 

av människor som är insatta i området. Vi har även varit noga med att de ska ligga i tiden då 

bloggar och sociala medier ständigt utvecklas. Marknaden ser inte ut som den gjorde för tio år 

sedan. Litteraturkällorna känns tillförlitliga och har varit bra att använda vid 

rapportskrivningen. 

Elektroniska källor  

Elektroniska källor har inte varit så stor del av vårt arbete. Det är svårare att hitta säkra källor 

genom internet. De elektroniska källorna vi har använt oss av anser vi vara tillförlitliga och 

består bland annat av Nationalencyklopedin och bloggar. Nationalencyklopedin är i vårt fall 

ett internetbaserat uppslagsverk som har skrivits av flera tusen experter och är granskat av en 

redaktion. Varje artikel är väl uppdaterad.  

Enkätundersökning och intervjuer  

I och med den enkätundersökning vi har gjort fick vi en kartläggning i hur behovet av 

modebloggar ser ut hos manliga studenter på Chalmers i Göteborg och på Högskolan i Borås. 

Det är svårt att säga hur stor tillförlitligheten är eftersom det inte finns några liknande 

undersökningar sedan tidigare att jämföra med.  

Enkäten skickades ut till cirka 500 personer och gav därmed ett stort bortfall. Antagligen 

fanns inte lustan att svara på enkäten hos de tillfrågade, de kanske inte var intresserade av 

ämnet eller kände att de inte hade tillräcklig kunskap. Vi valde att avsluta enkäten då ett 

mönster i svaren började träda fram. 67 personer hann svara på enkäten och hade vi haft 

möjlighet att vänta till fler hade svarat hade den kunnat bli ännu mer tillförlitlig. I mejlet 

angående enkäter gick vi ut med att endast män skulle svara, vi kan dock inte med säkerhet 

säga att alla verkligen var män.  

Reliabiliteten är svår att mäta vid en enkätundersökning på internet. För det första finns det 

många moment som kan ha stört respondenten när han svarade. Dessutom kan inte vi med 

säkerhet säga att de 67 personerna som svarade, tycker likadant som hela målgruppen. Dock 

tror vi att tillförlitligheten stärks i och med att ett mönster började träda fram i enkätsvaren. 

Validiteten i enkätundersökningen tror vi är hög. Frågorna vi har ställt har varit få men haft ett 

bra djup. Vi har fått en bild av den tillfrågade och svaren har varit väsentliga för vårt arbete. 

Intervjuer med tre bloggare har varit en bra och tillförlitlig källa. De var insatta i bloggvärlden 

och svarade med fakta som vi hade till storanvändning av i rapporten. Genom ett intervjua en 

kvinnlig bloggare hade vi kanske fått ytterligare en vinkel.  

I och med att de tre männen hade olika inriktningar på sina bloggar gav det oss en bred insyn i 

bloggbranschen. Intervjuerna var gjorda över mejl och det kanske hade varit en fördel om de 

hade varit muntliga i den bemärkelsen av att kunna ställa följdfrågor. Validiteten på frågorna 

var bra, de gav svar på det vi ville. Det hade även varit intressant att se intervjupersonen i 

verkligheten och deras kroppsspråk vid intervjutillfället. 
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Bloggen Klaedmakarn 

Detta är vårt eget experiment och vi anser att det är en källa som visar hur det verkligen går till i 

bloggosfären. Genom att skapa en egen blogg fick vi på rätt sätt se hur en blogg byggs upp, utan att få 

det vinklat från någon annan. I och med att bloggen drevs av oss var det en opartisk källa i den 

bemärkelsen att inget företag var inkopplat. Reliabiliteten kunde varit högre om experimentet utförts 

under en längre tid men var tillräcklig för vårt arbete. 
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Bilaga 1 

För att läsaren ska kunna urskilja intervjupersonernas svar skrivs de i kursiv stil. 

Intervjufrågor: 

Namn och ålder: 

Hänger din blogg ihop med något företag, om ja, vilket? 

Vilken typ av blogg har du? 

Hur länge har den funnits? 

Hur många läsare har du om dagen/i veckan? 

Har du mest manliga eller kvinnliga läsare?  

Hur har din blogg utvecklats under åren? Har du fått fler eller färre läsare? 

Vad tror du har gjort din blogg känd? 

Har du ansträngt dig på något vis för att få fler läsare? 

Hur är layouten på bloggen viktig i syfte att få fler läsare? 

Är layouten på samma sätt viktig i syfte att behålla läsare? 

Har antal inlägg per dag betydelse för antalet läsare?  

Används din blogg i marknadsföringssyfte, alltså har företag möjlighet att göra reklam 

antingen via annonser eller att du bloggar om deras produkter? 

Om ja, på vilket sätt? 

Vad tror du är orsaken till att det idag finns fler kvinnliga än manliga modebloggare? 



 

 

Bilaga 2 

För att läsaren ska kunna urskilja intervjupersonernas svar skrivs de i kursiv stil. 

Intervju med Johan, MrMadhawk.se 

Namn och ålder: Johan, 26, snart 27 år. 

Hänger din blogg ihop med något företag, om ja, vilket?  

-Bara mitt eget företag. 

Vilken typ av blogg har du?  

-Ren hockeyblogg. Störst i Sverige i den kategorin. 

Hur länge har den funnits?  

-Sedan 14 januari 2007. 

Hur många läsare har du om dagen/i veckan?  

-8-10000 unika, 17-25000 sidvisningar. Om dagen då. 

Har du mest manliga eller kvinnliga läsare?  

-90-10 med manlig fördel. 

Hur har din blogg utvecklats under åren? Har du fått fler eller färre läsare?  

-Än så länge är min kurva rakt uppåtgående. 

Vad tror du har gjort din blogg känd?  

-Att jag har egna nyheter. Jag re-writar inte endast. Utan har egna nyheter också. 

Har du ansträngt dig på något vis för att få fler läsare?  

-Jag jobbar hårt varje dag. Bloggat något varje dag under över tre år. 

Hur är layouten på bloggen viktig i syfte att få fler läsare?  

-Skulle jag inte vilja påstå. 

Är layouten på samma sätt viktig i syfte att behålla läsare?  

-Nej. 

Har antal inlägg per dag betydelse för antalet läsare?  

Ja, aktivitet är viktigt. 

Används din blogg i marknadsföringssyfte, alltså har företag möjlighet att göra reklam 

antingen via annonser eller att du bloggar om deras produkter?  

-Ja. 

Om ja, på vilket sätt?  

-Annonser och även i inlägg. 

Vad tror du är orsaken till att det idag finns fler kvinnliga än manliga modebloggare?  

-Fler blåsta fjortisar som vill läsa om ickesaker? :)



 

 

Bilaga 3 
För att läsaren ska kunna urskilja intervjupersonernas svar skrivs de i kursiv stil. 

Intervju med Alexis Dahlin, ekkis.se 

Namin och ålder: Alexis Dahlin, 21 år 

Hänger din blogg ihop med något företag, om ja, vilket?  

-390 Media som har sajten veckansbild.se  

Vilken typ av blogg har du?  

-Den handlar om teater, film, kost, mode och konst. Och mig själv såklart! 

Hur länge har den funnits?  

-Jag har bloggat i 1½ år på olika webbplatser och communityn. 

Hur många läsare har du om dagen/i veckan?  

ca. 12 000 per dag 

Har du mest manliga eller kvinnliga läsare?  

Kvinnliga  

Hur har din blogg utvecklats under åren? Har du fått fler eller färre läsare?  

Det har bara gått uppåt! 

Vad tror du har gjort din blogg känd?  

-Jag tycker jag lever att ganska intressant och ovanligt liv, men att folk ändå kan relatera till 

det. 

Har du ansträngt dig på något vis för att få fler läsare?  

-Att möta sina läsare, svara på frågor och följa deras utveckling är viktigt. 

Hur är layouten på bloggen viktig i syfte att få fler läsare?  

-Första intrycket är viktigt men i slutändan är alltid innehållet viktigast. 

Är layouten på samma sätt viktig i syfte att behålla läsare?  

-En layout som är för krånglig kan göra att folk tröttnar. 

Har antal inlägg per dag betydelse för antalet läsare? 

-Jag tror att man kan få fler sidvisningar genom att ständigt uppdatera men att om man håller 

sig hyfsat aktiv så ska det inte ha någon betydelse. 

Används din blogg i marknadsföringssyfte, alltså har företag möjlighet att göra reklam 

antingen via annonser eller att du bloggar om deras produkter?  

-Ja 

Om ja, på vilket sätt?  

-Jag har ett företag som har hand om all min reklam. Det kan vara allt från annonsering till 

försäljning men också även förfrågningar om att delta i olika evenemang i PR-syfte. 



 

 

Vad tror du är orsaken till att det idag finns fler kvinnliga än manliga modebloggare?  

-Jag tror att det alltid varit så att kvinnor varit de som skrivit dagböcker och har i vissa fall 

ett större behov av att uttrycka sig, i en modernare form kommer bloggen. Många killar 

däremot, lär sig ganska tidigt att det är fel att berätta om sina känslor och det finns ett mycket 

mindre modeintresse. Sen ska vi inte glömma bort att frasen "manlig bloggare" i många fall 

associeras med homosexuella män, något som stämmer i vissa fall, i andra fall inte.  Jag vill 

understryka att jag inte på något sätt är homofob, det verkar dock som att fler killar än 

kvinnor är rädda för att folk ska tro att dom är homosexuella. 



 

 

Bilaga 4 
För att läsaren ska kunna urskilja intervjupersonernas svar skrivs de i kursiv stil. 

Intervju med Gustav Marklund 

Namn och ålder: 

-Jag heter Gustav Marklund och har nyss fyllt 19 år. 

Hänger din blogg ihop med något företag, om ja, vilket? 

-Nej. Inte det! 

Vilken typ av blogg har du? 

-Jag har en modeblogg som även innehåller bilder och lite text från min vardag. 

Hur länge har den funnits? 

-Jag har haft min blogg i 10 månader tror jag. 

Hur många läsare har du om dagen/i veckan? 

-Det är väldigt olika, men ungefär 500-1000 unika per dag. 

Har du mest manliga eller kvinnliga läsare?  

-Det är väldigt blandat. Jag skulle nog tippa på att det är 50/50! 

Hur har din blogg utvecklats under åren? Har du fått fler eller färre läsare? 

-Jag har haft olika bloggar. Förut hade jag en filmblogg, men den tröttnade jag på så jag 

startade en personlig blogg som utvecklades till en modeblogg. Jag har fått fler läsare efter 

att jag medverkade med i webbserien Stylisterna! 

Vad tror du har gjort din blogg känd? 

-Jag är mig själv och förhoppningsvis tycker mina läsare att jag är intressant. Jag tar på mig 

de kläder jag gillar och försöker inte att vara någon annan. 

Har du ansträngt dig på något vis för att få fler läsare? 

-Man ser många bloggare som kommenterar andras bloggar för att få fler läsare, vilket inte 

fungerar i längden. Man måste hitta sin grej och göra det väl. För mig spelar det ingen roll 

om jag har många läsare eller inte. Jag vill helst att rätt personer ska läsa och att dom läser 

av rätt anledning. Jag ser bloggen som ett sätt att knyta kontakter! 

Är layouten på samma sätt viktig i syfte att behålla läsare? 

-Jag anser att layouten är A och O, speciellt om man driver en modeblogg. Man måste hitta 

sin egen nisch. Jag försöker t.ex. att alltid ha liggande bilder eftersom det passar mitt format 

bättre. Designen är också grymt viktig och jag tycker att man bör byta design lite då och då. 

Man måste kunna uppdatera sig. Jag skulle gärna byta design en gång i veckan men då skulle 

nog läsarna bli förvirrade. Haha ;) 

Har antal inlägg per dag betydelse för antalet läsare?  

-Det beror på vilket typ av blogg man driver. Fashiontoast t.ex. uppdaterar inte så ofta men 

när hon väl gör det så är hennes bilder i inlägget grymt bra och inspirerande. Om man 



 

 

istället lägger upp cambilder blir kvaliten på bloggen sämre och då krävs det mer 

uppdatering. Jag brukar lägga upp dagens inköp i ett inlägg, men fashiontoast tar en outfit 

med veckans alla inköp. Det beror alltså på vilken sorts blogg man driver och hur upplägget 

ser ut.  

Används din blogg i marknadsföringssyfte, alltså har företag möjlighet att göra reklam 

antingen via annonser eller att du bloggar om deras produkter?  

-Jag bloggar för att jag gillar det grymt mycket och jag vill knyta kontakter. Jag driver inget 

företag än, men förhoppningsvis i framtiden! ;) 

Vad tror du är orsaken till att det idag finns fler kvinnliga än manliga modebloggare?  

-Intresset för mode har under alla tider varit större bland tjejer. Detta medför att kvinnliga 

modebloggare blir fler. Jag önskar att det fanns fler manliga modebloggare!! 
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Utformning av enkät 

1. Ålder? 

<18 18-24 25-30 >30 

 

2. Hur mycket pengar spenderar du på kläder varje månad? 

0 -100 kronor 

101-500 kronor 

501-1000 kronor 

1001-2000 kronor 

>2000 kronor 

 

3. Hur många modebloggar för män läser du? 

 Ingen 1-2 3-4 >5 

 

4. Tycker du att det finns tillräckligt med modebloggar för män? 

 Ja Nej 

 

5. Hur många modemagasin i pappersform läser du? 

Inga 1-2 3-4 >5 

 

6. Hur beskriver du din stil? 

Preppy. Jag har "en blandning av plagg från klassiska campussporter som tennis, å 

andra sidan en mer formell, käck och kavajbaserad stil". 

Hip-hop. Klädrötterna finns i sporter som basket och baseball. Vida passformer, baggy 

och ett kompisförhållande till smycken är detaljer och komponenter. 



 

 

Färgstarkt. Starka färger används för att sätta färg på en mindre färgrik helhet. 

Denim Cowboy. Levi Strauss-inspirerade kläder, ofta jeansplagg. 

Savile Row. Klassisk, formell, kostymbaserad stil. 

Sport. En sportig stil som innefattar pikétröjan, sneakers, munkjackan och sweatshirt. 
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Profilbild på Facebook: 

 


