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Förord 

 

Vi vill inleda denna uppsats med att ägna vår handledare, Johan Kask, ett stort tack för hans 

goda reflektioner och det värdefulla stöd han gett oss i skrivandet. Tack för ditt stora 

engagemang som du fört vidare till oss. Vi vill också ägna ett tack till våra opponenter som 

bidragit med värdefulla åsikter. Slutligen vill vi tacka de respondenter som deltagit och svarat 

på våra enkäter och därmed bidragit med viktig kunskap. 
 

Till er läsare önskar vi en spännande läsning och hoppas att ni upplever uppsatsen och det 

bidrag den ger minst lika intressant som vi. 
 

Tack! 

 

 

Örebro, 30 Maj 2014. 
 

 

       Hanna Fitger  Lisa Grahn         Eric Keisu 

 

___________________                  ___________________             ___________________ 

 

  



	  

Sammanfattning 
 

Författare: Hanna Fitger, Lisa Grahn och Eric Keisu 

 

Titel: ”I samarbete med…” – hur sponsrade blogginlägg påverkar bloggares trovärdighet 
 

Bakgrund och problem: Idag försörjer sig allt fler bloggare på att samarbeta med olika 

företag, något som bland annat kan bero på att dessa insett att bloggare är en effektiv 

marknadsföringskanal. Det är oftast bloggares personliga produktrekommendationer som 

anses värdefulla för företagen, detta då läsarna ofta känner stort förtroende för det bloggaren 

skriver. I takt med att bloggfenomenet vuxit har även en debatt väckts kring huruvida 

bloggare verkligen berättar för sina läsare om deras produktrekommendationer i 

blogginläggen är sponsrade av ett företag eller inte. Studiens problemställning fokuserade 

därför på bloggares trovärdighet i blogginlägg. Då många bloggares inkomster är beroende av 

samarbeten med olika företag kan otydligheter kring dessa samarbeten påverka bloggarens 

trovärdighet. Den hypotes som låg till grund för uppsatsen handlade därför om hur bloggares 

trovärdighet påverkades när dess produktrekommendationer i ett blogginlägg var sponsrade 

av ett företag.   

 

Syfte: Med grund i ovanstående problem var syftet i denna studie att ge en indikation kring 

hur bloggares trovärdighet påverkades när deras produktrekommendationer i ett blogginlägg 

var sponsrade av ett företag.  
 

Metod: I denna studie valdes en kvantitativ metod att tillämpas där data har samlades in 

genom två enkätstudier. Respondenterna som svarade på enkäterna var alla kvinnor och 

bloggläsare. 

 

Slutsats: Resultatet från studiens statistiska analyser visar att bloggares trovärdighet 

påverkades negativt, det vill säga minskade, när dess produktrekommendationer i ett 

blogginlägg var sponsrade av ett företag. 
 

Nyckelord: Trovärdighet, bloggmarknadsföring, produktrekommendation, sponsring. 
 

 



	  

 

Abstract 

 

Authors: Hanna Fitger, Lisa Grahn och Eric Keisu 

 

Title: “In collaboration with…” – how sponsored blog entries affect bloggers credibility 

 

Background and problem: Nowadays many bloggers earn their living by initiate 

collaborations with different companies, which could be an effect due to companies realizing 

the effectiveness of using bloggers as a marketing channel. It’s usually the bloggers personal 

recommendations that the companies consider valuable; hence the blog readers often consider 

the blogger as a credible source. There is also a debate considering if the bloggers really 

mediate to their readers whether their product recommendations are sponsored or not. The 

problem focused on the credibility of a bloggers recommendation in a blog entry. Due to the 

fact that many bloggers incomes are depending on collaborations with different companies, 

ambiguities can occur about these collaborations and therefore affect the credibility of the 

blogger. The research question of this survey examined if the credibility of the blogger was 

depending on whether the blog entry was sponsored or not.  
 

Purpose: The purpose of this survey was to indicate whether bloggers credibility, when 

publishing a blog entry, is affected by the extent to which the blogger appears to be 

sponsored.  
 

Method: In this survey a quantitative approach has been used, by conducting two 

questionnaire studies. The respondents were women reading blogs.  
 

Conclusion: The result of the statistical analysis shows that bloggers credibility did decrease 

when a company sponsored the bloggers product recommendation in the blog entry. 
 

Keywords: Credibility, blog marketing, endorsement, sponsorship 
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1. Inledning 

___________________________________________________________________________ 

I det inledande kapitlet ges en problembakgrund för det valda uppsatsämnet och en 

problemdiskussion som mynnar ut i en problemformulering och hypoteser. Vidare 

introduceras studiens syfte, avgränsningar och dispositionen för uppsatsen. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Problembakgrund 

År 2005 började bloggare på riktigt uppmärksammas i Sverige (Soxbo, 2010:12). Något år 

senare anställdes Sveriges första heltidsbloggare och nuförtiden försörjer sig allt fler personer 

på sin bloggverksamhet (Soxbo, 2010:11). Inkomsterna bygger oftast på samarbeten med 

olika företag, något som bland annat kan bero på att många företag insett att bloggar är en 

effektiv marknadsföringskanal. Det som framför allt lockar företagen anses vara att bloggaren 

ger en personlig rekommendation till sina läsare (Janson, 2008). Den personliga 

rekommendationen är av stort värde för företag då många av de största bloggarna har 

direktkontakt med flera hundratusentals läsare varje vecka där de som läser ofta känner stort 

förtroende för det bloggaren skriver i bloggen (Soxbo, 2010:121). Bloggläsarnas relation till 

bloggaren kan således liknas vid en kompisrelation, på samma sätt som att människor är mer 

villiga att prova ett nytt schampo som de blivit tipsade av från en nöjd vän, kan bloggläsare 

lättare ta till sig bloggarens produktrekommendationer då de anser att de ”känner” bloggaren 

(Soxbo, 2010:121). 
 

I takt med att bloggfenomenet brett ut sig har även en debatt väckts kring huruvida bloggare 

verkligen berättar för bloggläsarna om dess blogginlägg är sponsrade av ett företag eller inte 

(Soxbo, 2010:127; Konsumentverket,	  2014). Konsumentverket (2014) beskriver bland annat 

att bloggen som medium har hamnat i en gråzon i fråga om pressetiska regler, något som 

bland annat återfinns inom journalistiken. Bloggare kan däremot åka fast för dold 

marknadsföring (Konsumentverket, 2014). Dold marknadsföring innebär att bloggaren har 

fått betalt för att skriva ett positivt inlägg om en produkt eller tjänst som bloggaren testat men 

inte informerat bloggläsarna om detta. Det kan även handla om länkar som bloggaren fått 

betalt för att lägga ut. För att rekommendationerna inte ska tolkas som dold marknadsföring 

krävs att bloggaren informerar läsarna om att blogginlägget är sponsrat eller i samarbete med 

ett företag, annars har bloggaren brutit mot marknadsföringslagen. Det är Konsumentverket 
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(2014) som avgör om en bloggare brutit mot marknadsföringslagen eller inte. Däremot finns 

det svårigheter kring hur bloggares produktrekommendationer skall tolkas. Konsumentverket 

menar nämligen att det är svårt att avgöra vad som är dold marknadsföring eller inte, eftersom 

alla har rätt att uttrycka sina åsikter och därmed berätta och rekommendera produkter de 

tycker är bra (Konsumentverket, 2014). 

 

Det tycks följaktligen vara den kommersiella nyttan som gör bloggare intressanta för företag 

och det verkar vara bloggares trovärdighet som företagen vill åt när de väljer att marknadsföra 

företaget och dess produkter via bloggare. Ur ett konsumentperspektiv sätts däremot 

bloggarens trovärdighet på prov när ett företag vill dra nytta av bloggarens relation med 

läsarna. Denna uppsats ämnar därför se hur och om bloggares trovärdighet påverkas när deras 

produktrekommendationer i ett blogginlägg är synligt sponsrade av ett företag.  
 

1.2 Problemdiskussion 

Tidigare studier kring hur bloggares trovärdighet påverkas när bloggarens 

produktrekommendationer i ett blogginlägg är synligt sponsrade av ett företag är få. Det finns 

däremot en mängd studier kring hur trovärdighet kan påverka köpbeslut och hur trovärdighet 

byggs upp på internet (Se exempelvis Brown, Broderick & Lee 2007; Dellarocas 2003; 

Fournier & Yao 1997; Herbig & Milewicz 1995; Sobel 1985). Avsaknaden av studier kring 

hur bloggares trovärdighet påverkas när bloggaren inleder ett samarbete med ett företag är 

anmärkningsvärd framför allt då processen kräver att bloggarens trovärdighet måste 

upprätthållas för att företagets marknadsföringsinsatser ska generera resultat (Kozinets et al. 

2010).  

 

För att bloggaren ska kunna inverka på konsumenters köpbeslut krävs således att en 

trovärdighet byggs upp till bloggaren. Sobel (1985) menar att trovärdighet är viktigt vid 

beslutsfattande då ett beslut ofta grundas på trovärdigheten för en andra part. På så vis menar 

Sobel (1985) att när en konsument väljer att köpa en produkt kan beslutet grundas på tilliten 

till företagets annonsering – konsumenten väljer att tro på företagets löften kring produkten. 

Däremot behöver inte företagets löften bygga på positiva associationer för att anses 

trovärdigt. Herbig och Milewicz (1995) visar i en studie att rykte och anseende bygger på 

trovärdighet men det som avgör trovärdigheten är om ryktets positiva eller negativa karaktär 

återupprepas.  Därmed visar Herbig och Milewicz (1995) att trovärdighet förutsätter att en 
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handling eller ett beteende konstant måste bekräftas för att behålla och stärka trovärdigheten. 

Likaså minskar trovärdigheten om handlingar eller beteenden är inkonsekventa (Herbig & 

Milewicz 1995). 
 

Att känna tillit är viktigt vid köpbeslut menar även Brown, Broderick och Lee (2007) som i en 

studie visar att konsumenter ofta utgår ifrån produktrekommendationer vid köpbeslut. Den 

kommunikationsform som ovanstående forskare studerat är word of mouth (WOM) som de 

beskriver som en konsumentdominerad kommunikationsform som bygger på trovärdighet, där 

konsumenter sprider vidare produktrekommendationer till sin omgivning. Vidare menar 

Brown, Broderick och Lee (2007) att WOM är en sorts marknadsföringsform, där avsändaren 

är oberoende av marknaden, något som bidrar till att WOM ofta upplevs som mer trovärdigt, 

pålitligt och tillförlitligt av konsumenter jämfört med den kommunikation som uppenbart 

kommer från ett företag (Brown, Broderick & Lee 2007). Detta resonemang styrks även av 

Herr, Kardes och Kim (1991) som menar att konsumenter ofta tar del av 

produktrekommendationer från andra konsumenter innan ett köpbeslut och att WOM därmed 

har ett starkt inflytande över hur konsumenter bedömer huruvida de ska köpa en vara eller 

inte. Det finns därmed studier som visar att trovärdighet är viktigt vid köpbeslut och att 

konsumentdominerad kommunikation som konsumenter sprider vidare, WOM, upplevs som 

mer trovärdig av konsumenter än företagens uppenbara kommunikation (Brown, Broderick & 

Lee 2007; Herr, Kardes & Kim 1991; Sobel 1985).  Genom ovanstående resonemang kan 

därmed antas att bloggare vars produktrekommendationer i ett blogginlägg är sponsrade av 

företag kan värderas likt kommunikation som uppenbart kommer från ett företag, och därmed 

kan produktrekommendationen värderas som mindre trovärdig av konsumenterna.  
 

Kozinets (1999) har undersökt utfallet av konsumentdominerad kommunikation som äger rum 

på internet. I sin studie undersöker Kozinets (1999) de konsumentgrupper som formas på 

internet för att kommunicera och sprida information kring konsumtionsrelaterade intressen 

och aktiviteter, så kallad online feedback. Dellarocas (2003) beskriver vidare att online 

feedback är en metod som kännetecknas av att skapa förtroende och samarbete mellan 

organisationer och konsumenter och används av flera olika sorters hemsidor där användarna 

har möjlighet att oberoende recensera, diskutera och värdesätta olika produkter eller 

aktiviteter. Brown, Broderick och Lee (2007) menar nämligen att konsumenter är mer aktiva 

när de integrerar online än när de gör det offline. I sin studie visar Brown, Broderick och Lee 

(2007) att begreppet trovärdighet ter sig annorlunda när det tillämpas online; bland annat 
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skapas trovärdighet i sociala nätverk som skapas och förökas genom WOM. Konsumenter 

bedömer nämligen trovärdigheten i WOM i förhållande till den hemsida som är källan till 

informationen (Brown, Broderick & Lee 2007).  

 

Sammanfattningsvis konstateras att det verkar finnas en problematik kring användandet av 

marknadsföring via bloggare. Framför allt eftersom bloggare kan ses som spridare av WOM, 

där trovärdigheten i det som kommuniceras bygger på att marknadsoberoende konsumenter 

sprider produktrekommendationer till varandra (Brown, Broderick & Lee 2007). Genom att 

konsumenter recenserar och rekommenderar produkter till varandra förväntar sig 

konsumenterna att produktrekommendationerna är tillförlitliga och ärliga. Många 

konsumenter grundar nämligen sina köpbeslut utifrån andra konsumenters 

produktrekommendationer eftersom dessa anses mer trovärdiga än kommunikation som 

uppenbart kommer ifrån ett företag (Sobel 1985; Brown, Broderick & Lee 2007; Herr, Kardes 

& Kim 1991). Då WOM numera sprids online där konsumenter är mer aktiva och mer 

integrerade (Brown, Broderick & Lee 2007) är det viktigt att undersöka vad som händer med 

trovärdigheten i WOM när ett företag med kommersiella intuitioner inverkar på 

kommunikationsformen. Detta eftersom bloggaren anses, likt bloggläsaren, vara en 

konsument och därmed oberoende av marknaden. Om då bloggares 

produktrekommendationer blivit sponsrade av ett företag är det viktigt att undersöka huruvida 

detta samarbete påverkar bloggares trovärdighet. 

 
1.3 Problemformulering och hypotes 

Ovanstående problemdiskussion leder fram till en problemformulering som fokuserar på 

bloggares trovärdighet. Idag tjänar många bloggare så pass bra att de kan försörja sig på sin 

bloggverksamhet. Men då många bloggares inkomster blir beroende av samarbeten med olika 

företag kan otydligheter kring dessa påverka bloggares trovärdighet. Denna uppsats kommer 

därför utgå ifrån att stödja eller förkasta följande hypoteser: 
 

H0: Bloggarens trovärdighet för en produktrekommendation i ett blogginlägg är oberoende av 

om blogginlägget är sponsrat eller icke sponsrat.  
 

H1: Bloggarens trovärdighet för en produktrekommendation i ett blogginlägg minskar i och 

med att blogginlägget är sponsrat av ett företag. 
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1.4 Syfte 

Studiens syfte är att ge en indikation om bloggares trovärdighet påverkas när dess 

produktrekommendation i ett blogginlägg är sponsrat av ett företag. Därmed syftar studien till 

att ge en indikation om bloggares trovärdighet är beroende av hur produktrekommendationer 

framställs i blogginlägget, det vill säga, om blogginläggets karaktär är avgörande för hur 

bloggarens trovärdighet bedöms.    

 

1.5 Avgränsningar 

Studien kommer endast undersöka bloggarens trovärdighet utifrån en 

produktrekommendation i ett anonymt blogginlägg. I och med detta val kommer det vara 

produktrekommendationen i blogginlägget som kan komma att påverka bloggarens 

trovärdighet eftersom respondenterna inte kommer kunna relatera till den bloggaren som 

skrivit blogginlägget. Vidare benämns bloggläsare som konsumenter då studien skrivs ur ett 

marknadsföringsperspektiv. Därmed kommer studien utgå ifrån att bloggaren rekommenderar 

en produkt i blogginlägget som är relevant för konsumenten vilket innebär att 

produktrekommendationen kan resultera i en köpprocess. Avslutningsvis kommer studien att 

utgå ifrån att sponsrade blogginlägg innefattar alla former av blogginlägg där ett samarbete 

med ett företag förekommer.  

 

1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 

Kapitel 2 Teoretisk referensram: I uppsatsens andra kapitel argumenteras och motiveras för 

studiens valda teorier. Här definieras de teorier som valts för att förstå studiens empiriska 

fenomen där teorierna anpassats till studiens syfte och hypoteser. 

 

Kapitel 3 Metod: I uppsatsens tredje kapitel beskrivs den metod som valts för att genomföra 

studien. Metodologiska överväganden diskuteras och motiveras utifrån urval av respondenter, 

datainsamlingsmetod, operationalisering av begrepp och analys av data. Avslutningsvis följer 

en kritisk metodreflektion. 
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Kapitel 4 Resultatredovisning: I kapitel fyra följer en redovisning av de direkta resultaten 

från datainsamlingen. Vidare följer en resultatredovisning av studiens genomförda statistiska 

analysmetoder. Tabeller kompletteras med löpande text. 

 

Kapitel 5 Analys och diskussion: Resultatet från studiens statistiska analysmetoder 

analyseras och diskuteras genom att kopplas tillbaka till studiens problemdiskussion och den 

teoretiska referensramen. 

 

Kapitel 6 Slutsats: Analysens resultat kopplas samman med studiens syfte och hypoteser. 

Studiens bidrag redovisas och konsekvenser av dessa diskuteras. Avslutningsvis redovisas 

förslag till vidare forskning.  
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2. Teoretisk referensram 

 

Syftet med detta kapitel är att öka förståelsen för studiens ämne genom att ge fördjupning i de 

teorier och tidigare forskning som har relevans för studiens problem. Därmed avser kapitlet 

att fungera som ett verktyg för att förstå studiens empiriska fenomen.  

___________________________________________________________________________ 

2.1 Begreppet trovärdighet 

Ett centralt begrepp i denna studie är trovärdighet. Denna studie syftar till att ge en indikation 

om bloggares trovärdighet påverkas när dess produktrekommendation i ett blogginlägg är 

sponsrat av ett företag. Därför är det viktigt att begreppet trovärdighet definieras och 

konkretiseras ytterligare. Till hjälp har inledningsvis valts att utgå ifrån Flanagin och Metzger 

(2008) definition av begreppet. Flanagin och Metzger (2008) definierar trovärdighet som 

resultatet av vilken grad mottagaren litar på en källa eller ett meddelande. Vidare menar 

Flanagin och Metzger (2008) att trovärdighet består av en kombination av två huvudsakliga 

parametrar; tillförlitlighet och expertis. Dessa två parametrar bygger på såväl subjektiva som 

objektiva faktorer. Tillförlitlighet beskrivs huvudsakligen vara beroende av mottagarens 

omdöme vilket på så vis gör att tillförlitligheten till största del bedöms subjektivt av 

mottagaren. Expertis beskrivs däremot bygga på såväl subjektiva som objektiva faktorer som 

är beroende av källans referenser och dess kvalitet. Flanagin och Metzger (2008) visar därmed 

att begreppet trovärdigheten har nära till begrepp som tillit, reliabilitet, noggrannhet, rykte, 

kvalitet, auktoritet samt kompetens. 
 

Vidare har i denna studie valts att utgå från resultatet från Eisend (2006) studie kring 

trovärdighetens olika dimensioner inom marknadskommunikation. Eisend (2006) har tagit 

fram ett mätindex innehållande variabler med tillhörande indikatorer som ämnar mäta 

trovärdighet hos en talesperson. Inledningsvis i Eisend (2006) studie beskriver Eisend (2006) 

trovärdighet som ett begrepp som inrymmer flera dimensioner och bör därför mätas genom 

flera indikatorer för att fånga begreppets helhet. Eisend (2006) har därför genom två 

empiriska studier tagit fram en variabelstruktur innehållande tre variabler med tillhörande 

indikatorer. Variabelstrukturen fungerar som ett mätindex till hur mottagarna av ett 

meddelande värderar trovärdigheten hos en talesperson. Att mäta källan till trovärdighet 

innebär att mäta en persons uppfattning av sanningen där trovärdighet används som verktyg 
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för att värdera källan till kommunikationen i förhållande till informationen (Eisend 2006). 

Nedan visas en sammanställning av de variabler och indikatorer som Eisend (2006) 

undersökning resulterade i samt en svensk översättning av Eisend (2006) mätindex. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Credibility of a spokesperson Källa: Eisend (2006) 

 

  

Trovärdighet hos en talesperson 

Uppriktighet Professionalism Attraktion 
Ärlig/oärlig Noggrann/slarvig Dynamisk/statisk 
Uppriktig/ouppriktig Informativ/icke informativ Uttrycksfull/uttryckslös 
Trovärdig/ej trovärdig Framgångsrik/ej framgångsrik Tilltalande/motbjudande 
  Skicklig/oskicklig Attraktiv/oattraktiv 
  Tränad/otränad Spännande/tråkig 
  Professionell/oprofessionell   

 
Figur 2. Svensk översättning av Eisend (2006) credibility of a spokesperson 

 

Genom ovanstående resonemang har begreppet trovärdighet valts att tolkas genom att koppla 

samman Flanagin och Metzger (2008) och Eisend (2006) definitioner. Flanagin och Metzger 

(2008) beskriver att trovärdighet består av de två parametrarna tillförlitlighet och expertis. 

Eisend (2006) konkretiserar begreppet trovärdighet ytterligare genom att operationalisera 

begreppet till de mätbara variablerna: uppriktighet, professionalism och attraktion. 

Variablerna har vidare operationaliserats till indikatorer som avser mäta respektive variabel. 
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Indikatorerna ger en möjlighet att mäta begreppets djupare dimensioner och på så vis 

möjliggöra att mäta hur källan till trovärdighet värderas av mottagaren. Flanagin och Metzers 

(2008) parametrar tillförlitlighet och expertis matchar Eisend (2006) mätindex för 

trovärdighet hos en talesperson (se figur 2): Tillförlitlighet passar in under variabeln 

uppriktighet, och expertis passar in under variabeln professionalism. Genom att Flanagin och 

Metzger (2008) och Eisend (2006) definitioner kan matchas möjliggörs att i denna studie utgå 

från att mottagaren även kan värdera en talespersonens trovärdighet utifrån subjektiva och 

objektiva faktorer. Därmed kan en talespersons uppriktighet värderas utifrån mottagarens 

subjektiva tolkningar som är beroende av dess omdöme. Talespersonens professionalism kan 

däremot värderas utifrån mestadels objektiva faktorer som är beroende av hur mottagaren 

värderar talespersonens referenser och kvalitet. Genom att tillämpa både Flanagin och 

Metzger (2008) och Eisend (2006) definitioner ges ett användbart verktyg som kan förklara 

och mäta personers uppfattning av sanningen där trovärdighet kan användas som verktyg för 

att värdera trovärdigheten för en bloggarens produktrekommendation i ett blogginlägg. Därför 

definieras begreppet trovärdighet i denna studie utifrån variablerna uppriktighet, 

professionalism och attraktion (Eisend 2006) där resultatet av vilket grad mottagaren litar på 

källan är beroende av både subjektiva och objektiva tolkningar av källan (Flanagin & Metzger 

2008). 
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2.2 Bloggares trovärdighet 

2.2.1 Bloggaren som opinionsledare 

Genom att tillämpa teori kring opinionsbildning, kan en förståelse ges till varför bloggare kan 

anses vara en trovärdig källa och därmed varför företag vill använda bloggare för att 

marknadsföra sina produkter. Genom att se en bloggare som opinionsledare inom en 

produktkategori kan även en förståelse ges kring varför bloggare kan påverka konsumenter till 

köp och därmed motivera varför företag vill använda bloggare som marknadsföringskanal.  
 

Att bloggare har kunskap och intresse inom en specifik produktkategori är förenligt med 

Hawkins et al. (1980) definition av en opinionsledare som beskrivs som en person med bred 

kunskap och intresse inom en specifik produktkategori. Opinionsledare kännetecknas oftast 

av en vilja att filtrera tillgänglig information inom en produktkategori för att sedan sprida den 

mest essentiella informationen vidare till konsumenter med lägre kunskap inom samma 

kategori. Även Seno och Lukas (2006) argumenterar för att de grundläggande principerna 

som gör en person till en opinionsledare är dess expertis och pålitlighet inom en 

produktkategori. Dessa principer som även är förenliga med Flanagin och Metzer (2008) och 

Eisend (2006) beskrivningar av vad som kännetecknar en trovärdig källa och trovärdighet hos 

en talesperson. Priester och Petty (1995) visar även att information från en icke-pålitlig källa i 

större utsträckning utvärderas grundligt medan information från en pålitlig källa är mer trolig 

att accepteras utan att utvärderas vidare. Priester och Petty (1995) studie tyder därmed på att 

information som kommer från en opinionsledare som värderats som pålitlig accepteras utan 

att utvärderas medan information från opålitliga opinionsledare utvärderas mer grundligt. 

Ovanstående resonemang tyder därför på att information som kommer från en bloggare som 

värderats som trovärdig utvärderas mindre än information som kommer ifrån en bloggare som 

värderats som mindre trovärdig.  
 

Anledningen till att många konsumenter förlitar sig på opinionsledare kan vara att strömmen 

av information rörande en specifik produkt vanligtvis är enorm. Om opinionsledaren agerar 

källan till många konsumenters köpbeslut kan det därför, i marknadsföringssyfte, vara 

värdefullt för företag att låta en opinionsledare ta del av företagets produkter och på så vis kan 

denna förhoppningsvis influera sina följare till ett köpbeslut (Hawkins et al., 1980:190). 

Hawkins et al. (1980) menar nämligen att informationen som opinionsledare bidrar med i 

dialogen med sina följare har visat sig vara effektiv och tillförlitlig för konsumenter. 
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Anledningen menar Hawkin et al. (1980) är att informationen når konsumenten genom ett två-

stegs flöde, där företagets information först når opinionsledaren, en person som oftast anses 

pålitlig, som sedan förmedlar den viktigaste informationen vidare till konsumenterna. Detta 

tvåstegs flöde av information anses därför, i motsats till ett direkt flöde mellan företag och 

konsument, som mer effektivt. Detta eftersom i ett direkt flöde kan informationen i större 

utsträckning försvinna i bruset av information som sänds ut från andra företag (Hawkins et al., 

1980:200).  

 

Genom att likna en bloggare vid en opinionsledare, där bloggaren sprider vidare information 

inom den produktkategori som ligger inom bloggarens intresse, kan ovanstående resonemang 

tyda på att bloggares produktrekommendationer värderas som pålitliga av konsumenter tack 

vare bloggarens intresse och kunskap inom en produktkategori. Om konsumenterna värderat 

bloggaren som trovärdig torde de inte utvärdera bloggarens information ytterligare utan anse 

att bloggarens produktrekommendationer i blogginlägget är trovärdiga, oavsett om de är 

sponsrade eller inte.  

2.2.2 Bloggares livsstil   

Den livsstil bloggare visar upp i blogginlägg kan vara avgörande för om konsumenterna 

identifierar sig med bloggaren eller inte. Därför har teori kring livsstil valts för att ge 

förståelse kring varför företag väljer att marknadsföra sina produkter via vissa bloggare, för 

att på så vis dra nytta av bloggarens livsstil. 

 

På samma sätt som att en del företag väljer att paketera sina produkter som något mer än 

endast en produkt så kan en bloggares blogginlägg representera mer än bara 

produktrekommendationer. Många företag väljer nämligen att sälja en livsstil som ska locka 

konsumenten till köp. Hawkins et al. (1980) resonerar kring att en livsstil är beroende av 

konsumentens personlighet som formas av exempelvis fysiska möten och kulturella normer 

(Hawkins et al., 1980:361). Vidare beskriver Hawkins et al. (1980) att livsstil har två viktiga 

karaktäristiska drag; det ena draget kännetecknas av konsumentens grundläggande motivation 

för ett köp och det andra kännetecknas av aktuella debatter och kulturella normer som kan 

förändra och stärka konsumentens livsstil. En konsuments livsstil kan förklaras genom 

personens självbild i förhållande till dess ideala livsstil. Den sociala självbilden innebär hur 

andra uppfattar personens verkliga livsstil medan den ideala sociala självbilden innebär hur 

konsumenten vill att andra skall se dem (Hawkins et al., 1980: 362). Den personliga- och 
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sociala självbilden är sedan avgörande för om konsumenten väljer att köpa en produkt, givet 

att denna stärker uppnåendet av konsumentens ideala självbild, såväl personlig som social. 

Med detta resonemang som utgångspunkt har Hawkin et al. (1980) visat att sälja en livsstil 

kan vara effektivt i marknadsföring då det erbjuder konsumenterna en produkt som stärker 

dennes uppnående av den ideala självbilden. Denna motivation har mynnat ut i att företag kan 

knyta an deras produkter till ett koncept som formar konsumenten till att vilja nå en ny ideal 

livsstil (Hawkins et al., 1980:378).  

2.2.3 Bloggare som avsändare i Word of mouth (WOM) 

För att få förståelse kring varför bloggares produktrekommendationer i blogginlägg kan anses 

trovärdiga har teori kring WOM valts att inhämtas. Om bloggares produktrekommendationer i 

ett blogginlägg värderas som en trovärdiga kan konsumenter komma att köpa produkten som 

bloggaren rekommenderat och sedan sprida informationen vidare. Detta resonemang kan även 

förklara varför företag väljer att använda bloggare som marknadsföringskanal då bloggarens 

produktrekommendationer i ett blogginlägg kan värderas som trovärdiga av konsumenterna.  

 

Företag sänder dagligen ut budskap till konsumenter för att övertyga dem att köpa deras 

produkter. Budskapen består ofta av mycket information vilket kan leda till att konsumenter 

inte orkar ta in och värdesätta informationen. WOM kan bidra till att konsumenter som intagit 

och filtrerat informationen från företag, sprider den vidare till andra konsumenter som på så 

vis kan ta del av upplevelsen utan att behöva värdera budskapen utifrån sändarens åsikter 

(Silverman, 2001:9-11). För att WOM ska få effekt, det vill säga, att konsumenterna värderar 

informationen som trovärdig och tillförlitlig och därmed sprider den vidare, krävs att källan 

till informationen är någon som konsumenten litar på, exempelvis en nära vän, familjemedlem 

eller kollega (Silverman, 2001:22). För företag som vill använda WOM som 

marknadsföringskanal kan WOM bidra till att lättare förmedla budskap och göra 

informationen mer mottaglig för konsumenterna. Företaget kan utnyttja att sändaren i WOM 

ofta anses vara objektiv, i detta fall, inte beroende av marknaden. Fördelen är därför att 

företaget kan bygga vidare på produktrekommendationerna som sprids via WOM, vilket 

senare kan användas i företagets marknadsföringskampanjer, till exempel genom att involvera 

och visa upp kundrekommendationer och därmed stärka sin position på marknaden 

(Grönroos, 2008: 302). 
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Att konsumenters köpbeteende påverkas av WOM och att WOM intensifieras när 

kommunikationsformen används online tas tillvara av marknadsförare på många företag 

(Kozinets et al. 2010). Kozinets et al. (2010) har undersökt fördelarna för företag att använda 

WOM för att påverka konsumenter till köp. Kozinets et al. (2010) beskriver WOM Marketing 

(WOMM) som en marknadsföringsform som baseras på antagandet att marknadsförare kan 

utnyttja trovärdigheten hos konsumentdominerad kommunikation. WOMM baseras därmed 

på övertygelsen om att ett företags marknadsförare kan influera konsumenters kommunikation 

sinsemellan. För att lyckas influera menar dock Kozinets et al. (2010) att marknadsförare 

måste förstå dynamiken: att företagets kommersiella intuitioner måste balanseras med 

konsumenternas mer personliga kommunikation. Att förstå dynamiken är nämligen avgörande 

för att som marknadsförare lyckas med WOMM i praktiken (Kozinets et al. 2010). 
 

Kozinets et al. (2010) menar att det framför allt är bloggare som är populära att använda i 

WOMM-kampanjer då företagen kan dra fördel av bloggares trovärdighet. Däremot visar 

Kozinets et al. (2010) studie att när bloggare blir erbjudna att delta i en WOMM-kampanj 

med uppgiften att rekommendera eller recensera en produkt måste de tackla två roller: en roll 

som konsument och en roll som marknadsförare, något som innebär viss problematik då detta 

kan väcka dubbla känslor hos bloggarna. Vidare visar Kozinets et al. (2010) studie att dessa 

dubbla känslor i sin tur påverkade hur bloggarna valde att presentera WOMM-kampanjen i 

bloggen; beroende på bloggarens attityd till kampanjen valdes WOMM-kampanjen att 

förändras på olika sätt för att göra meddelandet mer personligt och därmed mer trovärdigt och 

relevant för konsumenterna. Kozinets et al. (2010) menar således att det är viktigt för 

bloggare att visa upp en konsekvent karaktär för konsumenterna för att behålla sin 

trovärdighet.  

2.2.4 Att låta en bloggare rekommendera en produkt 

De företag som väljer att anlita en bloggare för att rekommendera företagets produkter kan 

vilja dra nytta av att bloggaren kan anses som en oberoende tredje part. En 

produktrekommendation från en tredje, till synes, oberoende part kan vara effektivt i 

marknadsföringssyfte.  Därför har tidigare forskning inom området inhämtats för att få 

förståelse kring varför en produktrekommendation från en tredje till synes oberoende part kan 

vara effektiv för företag i marknadsföringssyfte.   
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Att företag anlitar en tredje till synes oberoende part för att ge en fördelaktig rekommendation 

kring företagets produkter är ingen ny företeelse. Redan på sjuttiotalet identifierade Friedman 

et al. (1976) fyra kategorier av personer som anlitas av företag för att ge rekommendationer 

kring produkter. Kategorierna delades upp mellan välkända personer, vanliga konsumenter, 

professionella experter samt VD:s. Friedman et al. (1976) beskriver kategorin konsumenter 

som personer som utifrån en normal och daglig användning ger rekommendationer kring en 

produkt. Professionella experter beskrivs inneha expertis kring produkten som grundas i 

specialistkunskap eller utbildning. Företagets VD rekommenderar produkten utifrån sin egen 

position. Friedman et al. (1976) fann att så kallade endorsers, det vill säga personer som 

rekommenderar en produkt i en reklamkampanj, bidrar till att konsumenters förväntningar 

kring produkten, trovärdigheten och avsikten att köpa produkten är avsevärt högre än om 

ingen produktrekommendation ges. Däremot var inte typen av kategori som rekommenderade 

produkten avgörande för konsumenten (Friedman et al. 1976). Seno och Lukas (2006) 

redogör för olika former av endorsers; explicit (“Jag rekommenderar denna produkt”), 

implicit (“Jag använder denna produkt”), imperative (“Du borde använda denna produkt”) 

samt co-presentational (en minimal exponering tillsammans med produkten). 
 

Pringle (2006) menar att det är främst kända personer som bör användas som talespersoner för 

varumärken eftersom kända personer säljer. Men för att behålla trovärdigheten är det viktigt 

att företagets varumärke och dess värden matchar den kända personen som valts för 

kampanjen. Detta eftersom varumärkets image och konsumenternas självbild kommer 

reflekteras genom den kända personens personlighet och därmed utveckla nya uppfattningar 

om varumärket. Vidare är en välkänd person ett varumärke i sig vilket innebär att företagets 

varumärke och personens varumärke tillsammans bildar ett nytt varumärke (Pringle, 

2006:77). Att företag använder en välkänd person i sin marknadsföring innebär däremot inte 

ett förhållande mellan två parter. Snarare är det ett förhållande mellan tre parter då 

konsumenten också är inblandad. Därmed är det tre personligheter som ska komma överens 

för att företagets kampanj ska fungera (Pringle, 2006:78). Det kan finnas vissa svårigheter 

med detta triangulära förhållande då kända personer är ett varumärke som både kan tala, 

ändra beteende, åsikter och personlighet relativt snabbt. Därmed kan den välkända personen 

förändras från den individen som företaget inledde samarbetet med till att ha en personlighet 

som företaget inte vill identifieras sitt varumärke med (Pringle, 2006:78). 
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2.2.4 Företag som sponsrar bloggare 

För att få en förståelse kring varför vissa företag väljer att sponsra bloggare har tidigare teori 

kring sponsring inhämtats. På så vis kan en förståelse ges kring varför det kan finnas en vilja 

hos vissa företag att välja att nå sin målgrupp genom bloggarens trovärdighet i blogginlägg. 
 

Sponsring är en marknadsföringsaktivitet som i litteraturen beskrivs som mer integrerad än 

andra marknadsföringsinsatser. Mullin et al. (2000) ger förklaringen att sponsring som 

marknadsföringskanal oftast innehåller flera element från marknadsföringsmixen än andra 

marknadsföringsaktiviteter eftersom sponsringen ska skapa associationer med 

sponsorföretaget, ge värde och exponering. Sponsring som begrepp hänvisar till förvärv av 

rättigheter som ansluter eller direkt förknippas med en produkt eller händelse, som ska ge 

fördelar och stödja andra marknadsföringsmål hos sponsorföretaget. Sponsringen kan te sig i 

olika form men sammanfattningsvis används formen för att beskriva en rad aktiviteter som 

associeras med en kommunikationsprocess som är utformad för att sända budskap till en 

målinriktad målgrupp (Mullin et al., 2000:254). 
 

Sponsring som marknadsföringsaktivitet kan härledas till när cigarettannonsering förbjöds på 

flygplan år 1971 och fick tobak- och alkoholindustrierna att omkonstruera sina 

marknadsföringsinsatser till annat än via direkta annonseringskanaler. Detta resulterade i att 

tobaksbolagen fick omlokalisera sina reklambudgetar för att istället satsa på sponsring inom 

sportbranschen och då främst motorsport (Mullin et al., 2000:257). Företagen förstod ganska 

snabbt att det fanns för mycket ”brus” inom traditionell print och elektronisk media, något 

som kan göra de svårt för konsumenter att ta in budskap från olika företag. Annonsering är en 

dyr form av marknadsföring med konstant stigande kostnader. Genom att utveckla en 

alternativ kommunikationsform genom sponsring kunde företag nå nya exponeringsområden 

till lägre kostnader. Sponsringen bidrog till en win-win situation där både företaget som 

sponsrar och sporten som sponsrades drog fördelar av den (Mullin et al. 2000:257). 
 

Pringle (2004) beskriver även att sponsring kan användas som alternativ för att sända ett 

budskap på ett mindre kommersiellt sätt. Medan traditionell annonsering lätt kan misslyckas, 

då konsumenten antingen ser eller inte ser budskapet så adderar sponsring ytterligare en 

dimension till publiken, där konsumenten lättare minns budskapet (Pringle, 2004:124). 

Genom att företag sponsrar en känd person försöker företaget nå sin målgrupp genom 

personens livsstil. Sponsring av exempelvis ett event, kan skapa en länk mellan företaget och 
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eventet, och företaget delar därmed eventets trovärdighet medan företagets budskap till 

konsumenterna blir mer avslappnat och därmed mer mottagligt (Pringle, 2004:123). 
 

Sponsring beskrivs av Pringle (2004) som mest effektiv om konsumenterna uppfattar 

varumärket som värdeskapande. Pringle (2004) exemplifierar att när en konsument ser en 

känd tennisspelare använda ett särskilt racket uppfattar konsumenten det oftast som att 

personen använder just det racketen för att det är bra och inte på grund av att personen är 

sponsrad. Sponsring behöver inte innebära att företaget är direkt involverad i 

sponsringsaktiviteten. Kraften hos att sponsra en välkänd person är dynamisk. Detta eftersom 

företagets resurser och trovärdighet på en marknad är avgörande för hur företaget kan 

använda en välkänd person inom en annan marknad som inkörsport för etablering på den 

marknaden (Pringle, 2004:129). Sammanfattningsvis handlar sponsring om att företag 

försöker nå sin målgrupp genom olika livsstilar. Mullin et al. (2000) beskriver att när företag 

länkar sina budskap till olika fritidssysselsättningar så förmedlas budskapen direkt och 

trovärdigt. Anledningen är att fritiden är en övertygande miljö genom vilken budskapen kan 

sändas till företagets målgrupp (Mullin et al., 2000:261). Publicitet är förenligt med 

sponsring. Den sponsrade produkten (det vill säga, personen, sportstjärnan eller eventet) är 

förpliktigad att gottskriva sponsorn. Ofta levereras publicitet kring den sponsrade produkten 

genom olika medier varpå företaget ges publicitet i olika kanaler. Fördelen med detta är att 

företagets budskap presenteras mer objektivt till publiken, vilket gör budskapet svårare att 

ignorera än exempelvis vanlig annonsering (Mullin et al., 2000:262). 
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2.3 Studiens antagande 

Teorier och tidigare forskning kring hur konsumenter värderar trovärdighet hos en källa 

verkar vara överens om att det är källans expertis inom området som är avgörande för hur 

trovärdigheten värderas av mottagaren (Se exempelvis Eisend 2006; Flanagin & Metzer 2008; 

Seno & Lukas 2006). Vidare verkar forskarna överens om att när en tredje till synes 

oberoende part ger en produktrekommendation anses källan mer trovärdig än om 

kommunikationen kommer direkt från ett företag (Se exempelvis Friedman 1976; Mullin 

2000; Pringle 2004; Seno & Lukas 2006; Silverman 2001). Utifrån ovanstående resonemang 

borde därför konsumenter värdera bloggares trovärdighet som lägre om dess 

produktrekommendationer i ett blogginlägg är synligt sponsrat av ett företag än om 

blogginlägget till synes endast innehåller bloggarens personliga produktrekommendationer. 

Om en bloggare ses som en opinionsledare inom sin genre verkar det rimligt för företag att 

när de väljer att sponsra och därmed använda en bloggare som en tredje part för att 

rekommendera företagets produkt, att konsumenten matchar företagets målgrupp och har 

kunskap inom området. Vidare verkar det troligt att bloggarens livsstil kan vara avgörande för 

huruvida konsumenten väljer att ta till sig bloggares produktrekommendationer i blogginlägg, 

det vill säga, om konsumenten identifierar sig med bloggarens livsstil. Utifrån Eisend (2006) 

mätindex för en talespersons trovärdighet kommer denna studie att mäta bloggares 

trovärdighet utifrån en bloggares produktrekommendationer i ett blogginlägg. Därmed utgår 

denna studie ifrån antagandet att bloggares produktrekommendationer i ett blogginlägg som 

är uppenbart sponsrat borde påverka bloggarens trovärdighet negativt, det vill säga, bloggaren 

får lägre trovärdighet. 
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3. Metod 

___________________________________________________________________________

I kapitlet beskrivs och motiveras studiens uppläggning och metoder för urval, insamling och 

sammanställning av data samt metoder för dataanalys. De metodologiska valen motiveras 

och reflekteras över och avsnittet avslutas med en kritisk metodreflektion. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Forskningsmetod 

3.1.1 Kvantitativ forskningsmetod 

Christensen et al. (2010) beskriver att det är en studiens frågeställning och syfte som är 

avgörande för vilken forskningsmetod som bör tillämpas. Då denna studie syftade till att ge 

en indikation om bloggares trovärdighet är beroende av huruvida det framgår att deras 

produktrekommendationer i ett blogginlägg är sponsrade eller inte samt utgick ifrån att inte 

samt utgick ifrån att stödja eller förkasta hypoteserna: H0: Bloggarens trovärdighet för en 

produktrekommendation i ett blogginlägg är oberoende av om blogginlägget är sponsrat eller 

icke sponsrat och H1: Bloggarens trovärdighet för en produktrekommendation i ett 

blogginlägg minskar i och med att blogginlägget är sponsrat av ett företag, antog studien en 

beskrivande karaktär. Med studiens syfte och hypoteser i åtanke var det därför passande att ett 

större antal fall studerades för att på så vis kunna mäta, jämföra och upptäcka skillnader 

mellan fallen (Lekvall & Wahlbin, 2006:213; Christensen et al., 2010:69) Utifrån dessa 

resonemang valdes därför en kvantitativ forskningsmetod att tillämpas i denna studie 

(Bryman & Bell, 2005:85). Genom tillämpningen av en kvantitativ forskningsmetod 

möjliggjordes att studiens centrala begrepp kunde mätas och därmed kunde eventuella 

skillnader upptäckas och analyseras (Bryman & Bell, 2005:89). Alternativet hade varit att 

tillämpa en kvalitativ metod men då studiens hypoteser snarare krävdes att studeras på 

bredden än på djupet hade en kvalitativ metod inte gett det resultat studien efterfrågade 

(Lekvall & Wahlbin, 2006:209). 

3.1.2 Litteraturanvändning 

Inledningsvis i studien gjordes en genomgång av litteratur. Både böcker, vetenskapliga 

artiklar och annan tidigare forskning användes och söktes upp. För att finna litteratur och 

forskning som kunde öka förståelsen kring studiens empiriska problem utgicks från studiens 

syfte och problemformulering, som genom arbetets gång även vägledde studien. På så vis 
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valdes att utgå ifrån nyckelord som kunde härledas till begreppet trovärdighet. De nyckelord 

som användes för att söka fram information var framförallt credibility, source credibility, 

sponsorship, Word of Mouth, consumer to consumer och opinion leadership. Genom att 

tillämpa dessa nyckelord kunde vetenskapliga artiklar som relaterade till studiens 

problemområde sökas fram och därmed öka förståelsen kring studies empiriska fenomen. Då 

studier kring hur bloggares trovärdighet påverkas när dess produktrekommendationer är 

sponsrade av ett företag var få var det framför allt artiklar som handlade om hur trovärdighet 

kan påverka köpbeslut och hur trovärdighet byggs upp på internet som valdes att användas. 

Detta eftersom dessa artiklar kunde öka förståelsen kring studies problemområde. 

Vetenskapliga artiklar söktes med hjälp sökmotorn Google Scholar och Örebro Universitets 

artikelbas Summon. Materialet som valts ut och diskuterats har bidragit till en djupare 

förståelse inom studiens ämnesområde samt bidragit med den kunskap som behövts för att 

kunna genomföra studien.   

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

3.2.1 Surveydesign och vinjettexpriment 

För att stödja eller förkasta studiens hypoteser krävdes en viss bredd avseende respondenter 

som kunde värdera en bloggares trovärdighet utifrån dess produktrekommendationer i ett 

blogginlägg. Data samlades därför in vid ett tillfälle där ett större antal respondenter fick ta 

del av och värdera en bloggares trovärdighet för en produktrekommendation i ett blogginlägg. 

Genom att data samlades in från ett större antal respondenter, för att sedan kvantifieras och 

analyseras var denna studie förenlig med vad Bryman och Bell (2005) kallar en surveydesign. 

En surveydesign är även förenligt med datainsamlingsmetoden enkätundersökning, vilket 

även var den metod som valdes för denna studie (Bryman & Bell, 2005:66). Vidare 

kännetecknades tillvägagångssätten för denna studiens datainsamlingsmetod av vad som 

enligt Atzmüller et al. (2010) beskrivs som ett vinjettexpriment. Ett vinjettexpriment 

kännetecknas av att respondenterna i en studie blir exponerade för olika scenarion för att på så 

vis kunna mäta skillnaderna i respondenternas bedömningar (Atzmüller et al., 2010). För att 

kunna mäta hur en bloggares trovärdighet påverkades när dess produktrekommendation i ett 

blogginlägg var sponsrat av ett företag krävdes att hälften av respondenterna fick ta del av ett 

sponsrat blogginlägg och andra hälften ett icke sponsrat blogginlägg. Genom att studien antog 

designen av ett vinjettexpriment genomfördes enkätundersökningen genom två studier där två 
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olika scenarion skickades ut till två olika grupper av respondenter i vardera studien. 

Tillämpningen av ett vinjettexpriment gjorde det därmed möjligt att få fram bedömningar av 

två olika blogginlägg vilket vidare gjorde det möjligt att mäta en eventuell skillnad i hur 

bloggarens trovärdighet för en produktrekommendation värderades för ett sponsrat och ett 

icke sponsrat blogginlägg. 
 

3.2.3 Webbenkät 

Primärdata valdes att samlas in med hjälp av webbenkäter som skapades via enkättjänsten 

Google Drive. Datainsamlingsmetoden möjliggjorde att ett stort antal respondenter kunde nås 

oberoende av deras geografiska belägenhet (Christensen et al., 2010:144). Dessutom kunde 

frågorna i enkäten formuleras lika till alla respondenter och på så vis säkerställa att 

respondenter fick svara på samma frågor (Bryman & Bell, 2005:162). Det fanns en 

medvetenhet kring att enkäter som datainsamlingsmetod kunde innebära vissa nackdelar för 

studien då ingen intervjuare fanns tillgänglig när respondenterna svarade på enkäten. För att 

säkerställa att de frågor som ställdes i enkäten var klara och tydliga utfördes flera pilotstudier 

innan enkäterna skickades ut. Vidare sågs det till att enkäterna inte innehöll allt för många 

frågor då det riskerade att trötta ur respondenterna (Bryman & Bell, 2001:164). Genom att 

enkäten utformades på internet gavs även fördelen att kräva att alla frågor besvarades för att 

kunna fullfölja den. På så vis minskade bortfallet och det säkerställdes att respondenterna inte 

glömde eller hoppade över vissa frågor. 

3.2.4 Utformning av enkät och enkätfrågor 

I studiens enkät presenterades inledningsvis studiens syfte och respondenterna gavs tydliga 

instruktioner för hur enkäten skulle fyllas i. Sedan följde fyra frågor avseende respondentens 

kön, ålder, hur ofta respondenten läser bloggar samt hur många bloggar respondenten läser 

frekvent. Dessa frågor ställdes med anledning av att ge demografisk information av 

respondenten där svaren från frågorna kunde användas för att ge en bild av vilka respondenter 

som svarat på enkäten (Bryman & Bell, 2005:256). Samt även säkerställa att de respondenter 

som svarade på enkäten verkligen nådde upp till studiens urvalskriterier. För att se hela 

enkäten se bilaga 1.  
 

Efter den inledande delen bestod vardera enkäten av ett blogginlägg. De blogginlägg som 

valdes att användas var tagna från två av Sveriges större bloggare inom olika kategorier. 
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Anledningen till att riktiga blogginlägg valdes att användas var för att säkerställa att 

verklighetstrogna blogginlägg värderades av respondenterna. Däremot valdes att dölja 

bloggarnas riktiga namn och bloggadress för att respondenterna inte skulle kunna relatera 

blogginlägget till en särskild bloggare och därmed färga svaren. Blogginläggen utgjorde 

studiens vinjettexpriment där respondenterna i de olika grupperna blev exponerade för olika 

blogginlägg (sponsrade och icke sponsrade blogginlägg). 

 

Datainsamlingen valdes att delas upp i två studier, där det i vardera studien användes två 

liknande blogginlägg; i det ena blogginlägget framgick det tydligt att bloggarens 

produktrekommendation i blogginlägget blivit sponsrat av ett företag och i det andra 

blogginlägget framgick detta inte. I den första studien blev respondenterna exponerade för 

blogginlägg innehållandes en bloggares produktrekommendation kring varumärket Serla (se 

bilaga 2 och 3). I den andra studien blev respondenterna istället exponerade för blogginlägg 

kring varumärket Reebok (se bilaga 4 och 5). Att två olika studier valdes att tillämpas var för 

att säkerställa att inte det specifika blogginlägget skulle vara avgörande för det kommande 

resultatet av studien.  
 

Enbart slutna frågor valdes att tillämpas i enkäten. Detta innebar en rad fördelar för studien. 

Bland annat blev svaren mer lättarbetade när respondenterna endast behövde klicka i ett svar 

och därmed kunde svaren sedan enklare jämföras och mätas. Dock fanns en medvetenhet 

kring de brister som slutna frågor kan medföra för studien. Bland annat kan det innebära att 

svaren inte blir tillräckligt uttömmande eller att ord och begrepp uppfattas olika av olika 

respondenter (Bryman & Bell, 2005:178-181). För att undvika detta utfördes flera pilotstudier 

innan den slutgiltiga enkäten skickades ut. Detta för att säkerställa att enkätfrågorna fungerar 

och är förståeliga för respondenterna. Vidare var detta extra viktigt eftersom enkäten 

skickades ut via internet och att det därmed inte fanns någon intervjuare tillgänglig vid 

svarstillfället (Bryman & Bell, 2005:191). Pilotstudierna visade goda resultat då 

respondenterna ansåg enkäten intressant och lättförståelig. 
 

Bloggarens trovärdighet för produktrekommendationen i blogginläggen mättes med hjälp av 

14 olika påståenden som var lika för samtliga enkäter. Respondenterna fick utifrån 

blogginlägget i enkäten ta ställning till påståendena utifrån en sju-skalig likertskala. En sju-

skalig likertskala valdes för att ge respondenterna större valmöjlighet än vad till exempel en 

fem-skalig skala hade gjort. Påståendena som respondenterna fick ta del av byggde på Eisend 
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(2006) indikatorer som presenterades tidigare i avsnittet. Nedan redovisas de påståenden som 

återfanns i enkäten. Orden inom parantes är de indikatorer som avser mäta ovanstående 

variabel. Då påstående är relativt lika kastades dock frågorna om i vardera enkäten för att 

förhindra att respondenterna svarade likgiltigt på påståendena. För att se hela enkäten se 

bilaga 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Redovisning av de 14 påståenden som återfanns i enkäten. Skapade utifrån Eisend (2006) mätindex för 

trovärdighet hos en talesperson.  

 

 

 

Uppriktighet	   Professionalism	   Attraktion	  
 

Jag anser att bloggaren är 
ärlig i inlägget (ärlighet) 

 
Jag anser att bloggaren är 

noggrann i sin beskrivning av 
produkten (noggrannhet) 

	  

 
Jag anser att bloggarens 
inlägg är händelserikt 

(dynamisk)	  

 
Jag anser att bloggaren är 

uppriktig i inlägget 
(uppriktighet) 

	  

 
Jag anser att bloggaren bidrar 

med information kring 
produkten (informativ) 

	  

 
Jag anser att bloggarens 
inlägg är uttrycksfullt 

(uttrycksfull) 
	  

 
Jag anser att bloggaren är 

trovärdig i sitt inlägg 
(trovärdighet) 

 
Jag anser att bloggarens 

framgång utanför bloggen 
påverkar hur jag tar åt mig 

inlägget (framgångsrik) 
	  

 
Jag anser att bloggarens 

inlägg tilltalar mig 
(tilltalande)	  

	    
Jag anser att bloggarens inlägg 

är skickligt utformat 
(skicklighet) 

	  

 
Jag anser att bloggarens 

inlägg är attraktivt (attraktiv)	  

	    
Jag anser att bloggaren har vana 

av produkten (tränad) 
	  

 
Jag anser att bloggarens 

inlägg är spännande 
(spännande) 

	  
	    

Jag anser att bloggarens 
rekommendationer är 

professionella (professionalism) 
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3.2.5 Urval av respondenter 

Kriterierna för att svara på enkäten grundades på SOIS årliga undersökning av svenska folkets 

internetvanor år 2013. I studien framgick det att majoriteten av bloggläsarna i Sverige år 2013 

var kvinnor (SOIS, 2013). Därför valdes att endast undersöka kvinnliga bloggläsare. 

Respondenterna valdes inte utifrån någon sannolikhetsprincip vilket i litteraturen kallas ett 

icke-sannolikhetsval (Bryman & Bell, 2005:124). Genom tillämpningen av ett icke-

sannolikhetsurval kunde inte studiens totalpopulation tillstrykas vilket innebar att studiens 

resultat inte kunde generaliseras (Bryman & Bell, 2005:129). Men då denna studie syftade till 

att ge en indikation om bloggares trovärdighet i ett blogginlägg påverkades när dess 

produktrekommendationer i ett blogginlägg var sponsrade av ett företag ansågs inte ett 

generaliserbart resultat nödvändigt.  

 

Då studien avser att undersöka bloggläsare, antogs att målgruppen ofta befinner sig på 

internet. Därför valdes att skicka ut länkarna till studiens webbenkäter via FaceBook. Vidare 

krävdes att enkäterna, med dess olika scenarion, skickades ut direkt till respondenterna i varje 

grupp för att säkerställa att ingen respondent svarade på flera av enkäterna samt att lika 

många respondenter svarade på varje enkät. Därför valdes att skapa fyra olika grupper för 

privata meddelanden på FaceBook, där varje grupp tilldelades en länk där respondenterna 

kunde svara på enkäten. De kvinnor som ingick i varje meddelandegrupp valdes utifrån våra 

tre olika bekantskapskretsar på FaceBook. Genom att använda FaceBook som metod för att nå 

studiens respondenter, kunde enkäterna snabbt skickas ut samt att en påminnelse kunde ges i 

de grupper där svar inte kommit in. Genom effektiviteten med FaceBook, där respondenterna 

ofta är tillgängliga hela dagen, kunde alla enkätsvaren samlas in på tre timmar. Enkätlänkarna 

skickades ut till sammanlagt 90 stycken kvinnor. Antalet respondenter var ett nödvändigt 

antal då SPSS krävde ett minimum av fem respondenter inom varje kategori för att utföra 

studiens valda analysmetod. SPSS användes för att genomföra studiens statistiska analyser 

och därmed kunna ge en indikation om bloggares trovärdighet påverkades när dess 

produktrekommendation i ett blogginlägg var sponsrat av ett företag.  

 

Då studien genomfördes genom två studier där vardera studien innehöll två enkäter (ett 

sponsrat blogginlägg och ett icke sponsrat blogginlägg) innebar detta att totalt fyra enkäter 

skickades ut.  I och med att de olika enkäterna fick in olika många svar, något som kunde 

försvåra att jämföra och därmed se skillnader mellan de olika enkäterna, drogs en gräns där 
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endast de 20 första respondenterna på vardera enkäten har valts att tas med vid 

sammanställningen av studiens resultat och vidare analys. Totalt svarade 89 respondenter på 

enkäterna varav 80 respondenter därför valdes att tas med. Detta för att få lika stort antal 

respondenter i vardera enkäten och därmed förenkla framställningen av de statistiska 

analysmodellerna. Respondenterna som togs med vid sammanställningen av resultaten var 

alla kvinnor. Trots att enkäten endast skickats ut till endast kvinnor var det en enkät där en 

respondent angett ”man”. Denna enkät räknades därför som bortfall då den inte stämde 

överens med den aktuella populationen. Majoriteten av respondenterna som svarade på 

enkäten var i åldern var 20 till 24 år där majoriteten av respondenterna, 42 procent, läser 

bloggar varje dag, 38 procent läser bloggar 1 till 3 gånger i veckan och 20 procent läser 

bloggar 1 till 3 gånger i månaden. 
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3.3 Mätteknik och operationalisering av begrepp 

Utifrån studiens teoretiska referensram skapades studiens antagande; att bloggares 

trovärdighet borde vara lägre när dess produktrekommendationer i ett blogginlägg är tydligt 

sponsrat av ett företag. Studien ämnade därför fokusera på att mäta en skillnad i bloggares 

trovärdighet utifrån dess produktrekommendationer i ett sponsrat och ett icke sponsrat 

blogginlägg. För att möjliggöra att mäta bloggares trovärdighet utifrån en 

produktrekommendation i ett blogginlägg krävdes att det teoretiska begreppet trovärdighet 

operationaliserades till mätbara variabler. Då begreppet trovärdighet är relativt komplext i sin 

natur valdes att utgå ifrån ett redan validerat mätindex. Det mätindex som valdes att tillämpas 

var Eisend (2006) mätindex för trovärdighet hos en talesperson som publicerades i Journal of 

Empirical Generalizations in Marketing år 2006. Anledningen till att mätindexet för 

trovärdighet hos en talesperson valdes att tillämpas var eftersom att studien ämnade mäta 

bloggares trovärdighet utifrån dess produktrekommendation i ett blogginlägg, kunde 

bloggaren liknas vid en ”talesperson” för en produkt. Genom att tillämpa Eisend (2006) 

mätindex möjliggjordes att kunna mäta hur respondenterna upplevde bloggarens trovärdighet 

utifrån dess produktrekommendation i ett blogginlägg. Att mäta källan till trovärdighet 

innebar att mäta respondenternas uppfattning av sanningen där trovärdighet användes som 

mätverktyg för att respondenterna skulle kunna värdera källan till kommunikationen i 

förhållande till informationen (Eisend 2006). Eisend (2006) menar att trovärdighet är ett 

begrepp som inrymmer flera dimensioner varpå det krävs att begreppet mäts genom flera 

variabler för att på så vis fånga begreppets helhet. 
 

Operationaliseringen av begreppet trovärdighet bestod av tre variabler: uppriktighet, 

professionalism och attraktion. Dessa tre variabler var oberoende av varandra, men 

tillsammans utgjorde de den sammansatta variabeln trovärdighet. Därmed var variablerna 

korrelerade och påverkade värdet av den beroende variabeln men de mättes separat. Därmed 

tog studiens mätteknik formen av en formativ mätmodell, vilket kännetecknas av 

orsaksstrukturen i modellen, där värdet på de olika oberoende variablerna tillsammans avgör 

värdet på den beroende variabeln, det vill säga, begreppet trovärdighet (www.rasch.com). 

Nedan redovisas Eisend (2006) mätindex för trovärdighet hos en talesperson. Under 

respektive variabel redovisas de indikatorer som möjliggjorde mätning av de oberoende 

variablerna. 
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Trovärdighet hos en talesperson 

Uppriktighet Professionalism Attraktion 
Ärlig/oärlig Noggrann/slarvig Dynamisk/statisk 
Uppriktig/ouppriktig Informativ/icke informativ Uttrycksfull/uttryckslös 
Trovärdig/ej trovärdig Framgångsrik/ej framgångsrik Tilltalande/motbjudande 
  Skicklig/oskicklig Attraktiv/oattraktiv 
  Tränad/otränad Spännande/tråkig 
  Professionell/oprofessionell   

 

Figur 3. Svensk översättning av Eisend (2006) mätindex för trovärdighet hos en talesperson 
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3.4 Analysmetod 

Vid analys av studiens empiri användes Excel och SPSS. Inledningsvis kodades studiens 

empiri där respondenternas svar varje påstående tilldelades ett värde. Enkätfrågorna var 

utformade utifrån en mätskala från ett till sju, vilket innebar att svarsalternativet Instämmer 

inte tilldelades värdet ett och svarsalternativet Instämmer helt tilldelades värdet sju. På så vis 

svarade en hög siffra mot att respondenten tillskrev bloggarens produktrekommendation i 

blogginlägget hög trovärdighet och en låg siffra svarade mot låg trovärdighet. 

3.4.1 Sammanställning av respondenternas svar 

Genom att fyra olika enkäter delades ut mynnade studiens resultat ut i fyra utfall. Utifrån 

dessa beräknades maximivärdet, minimivärdet och standardavvikelsen för vardera enkäten (se 

bilaga 6, 7, 8 och 9). Sedan sammanställdes respondenternas värden för studie ett och studie 

två separat. Respondenternas sammanställda värden för varje studie redovisades i korstabeller 

utifrån svarsintervallerna hög, medel och låg trovärdighet samt variablerna uppriktighet, 

professionalism och attraktion. Hög trovärdighet motsvarade ett medelvärde inom intervallet 

fem till sju, medel trovärdighet motsvarade ett medelvärde på fyra och låg trovärdighet 

motsvarade ett medelvärde inom intervallet på ett till tre. Vardera respondentens medelvärde, 

för inom vilket svarsintervall de svarat för påstående som mätte varje variabel, räknades sedan 

ut. Tabellerna visar därmed antalet respondenter, som utifrån dess medelvärde för varje 

variabel, värderat bloggarens trovärdighet för produktrekommendationen inom någon av 

svarintervallerna hög, medel eller låg trovärdighet.  

   

Vardera respondentens medelvärde räknades ut genom att dela respondentens värden för varje 

variabel med det antalet påståenden som tillhörde varje variabel. Uppriktighet mättes genom 

tre påståenden, professionalism genom sex påståenden och attraktion genom fem påståenden. 

De värden respondenten fått utifrån de tre påståenden som mätte uppriktighet lades därför 

ihop, för att sedan delas på tre så att ett medelvärde för variabeln räknades ut. Medelvärdet 

matchades sedan med studiens olika svarsintervall för hög, medel och låg trovärdighet. 

Samma uträkning har gjorts för de två andra variablerna.  Därför visar korstabellerna antalet 

respondenter vars medelvärde för varje variabel, delats in efter vilket svarsintervall de 

matchar.  
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Det fanns en medvetenhet om att de siffror som låg nära siffran fyra kunde valts att tillhöra 

medel istället för låg eller hög. Men då det i denna studie var relevant att endast undersöka 

skillnaden i hur respondenterna värderat bloggarens trovärdighet i blogginlägget var denna 

indelning för svarsintervallen ett tydligare sätt att redovisa hur respondenterna svarat i 

enkäterna och därmed synliggöra en eventuell skillnad.  

 

Avslutningsvis konstruerades en gemensam sammanställning av respondenternas värden för 

studie ett och studie två. I den gemensamma sammanställningen valdes att redovisa antalet 

respondenter inom vardera svarsintervallen; hög, medel eller låg trovärdighet. 

Respondenterna delades in efter deras medelvärde, baserat på deras totala värden för studiens 

14 påståenden. På så vis blev det lättare att upptäcka skillnader och vidare genomföra studiens 

statistiska analysmetoder.  

3.4.2 Chi två-test 

Inledningsvis analyserades studiens resultat genom ett Chi två-test. Anledningen till att ett 

Chi två-test valdes att tillämpas som analysmetod var för att tillvägagångssättet möjliggjorde 

att se om det fanns en signifikant skillnad mellan hur bloggares trovärdighet värderats för 

produktrekommendationen i det sponsrade blogginlägget och det icke sponsrade 

blogginlägget (Løvås, 2006:341). Detta var centralt eftersom studien syftade till att ge en 

indikation till hur bloggares trovärdighet påverkades när dess produktrekommendationer i ett 

blogginlägg var sponsrade av ett företag. För att kunna genomföra ett Chi två-test och se om 

det fanns en signifikant skillnad mellan blogginläggen formulerades en hypotes. Den första 

hypotesen, H1, byggde på antagandet om att bloggarens trovärdighet för 

produktrekommendationen i blogginlägget var lägre om det var sponsrat av ett företag. 

Nollhypotesen, H0, byggde på att antagandet i H1 var felaktigt och därmed motbevisade den 

huvudsakliga hypotesen. 
 

H0: Bloggarens trovärdighet för produktrekommendationen i blogginlägget är oberoende av 

om blogginlägget är sponsrat eller icke sponsrat.  
 

H1: Bloggarens trovärdighet för produktrekommendationen i blogginlägget är lägre i och med 

att blogginlägget är sponsrat av ett företag. 
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Enkäterna byggde på två kategoriska försök; bloggares trovärdighet för en 

produktrekommendation i ett sponsrat och ett icke sponsrat blogginlägg. Sedan placerades 

resultaten av studiernas frekvenser in korstabeller. Studiens observerade frekvenser visade de 

frekvenser som framkommit från enkäterna, det vill säga, antalet påståenden som värderats 

som högt, medel och lågt inom varje enkät. Därmed blev summan 280 eftersom vardera 

enkäten bestod av 14 påståenden och respondenterna som svarade på varje enkät var 20 

stycken. De förväntade frekvenser presenterade de teoretiska värden som skulle uppstått om 

det inte funnits någon skillnad mellan studiens hypoteser. Chi två-testet hade två i frihetsgrad 

samt 0,1 i signifikansnivå vilket enligt Løvås (2006) chi två-fördelningskvantiltabell ledde till 

4,61 i kritiskt värde. Det kritiska värdet ställdes sedan mot summan av chi-två tabellen (Q). 

Detta för att kunna ta reda på om H1 kunde bekräftas eller förkastas. Om Q var större än det 

kritiska värdet bekräftades H1.  

 

Då studiens urval inte kunde ses som en population stor nog för att få ett generaliserbart 

resultat har det i Chi två-testet applicerats en statistisk signifikansnivå på 0,1 (Løvås, 

2006:344). Detta för att studien istället för att generaliseras syftar till att ge en indikation om 

bloggares trovärdighet påverkas när dess produktrekommendationer i ett blogginlägg är 

sponsrade av ett företag. 

3.4.3 ANOVA variansanalys 

För att ytterligare analysera resultatet från studien valdes även att genomföra en ANOVA 

variansanalys. Detta för att klargöra om det fanns en skillnad mellan bloggares trovärdighet 

för en produktrekommendation i ett sponsrat och ett icke sponsrat blogginlägg. ANOVA 

variansanalysen lämpade sig även för denna studie då analysmetoden var passande för studies 

design, vinjettexpriment, eftersom analysmetoden möjliggjorde att se om medelvärdet på en 

variabel skiljde sig mellan studiens olika grupper. Likt Chi två-testet mynnade ANOVA 

variansanalysen ut i ett resultat som bekräftade eller förkastade H1. Skillnaden mellan de två 

statistiska analysmetoderna var att Chi två-testet innehöll frekvenser av respondenternas svar 

indelat i intervall mellan hög, medel eller låg trovärdighet, medan ANOVA variansanalysen 

innehöll medelvärden för svaren från varje respondent. ANOVA variansanalysen tog fram ett 

F-värde som baserades på variationerna inom studiens två grupper; det sponsrade och icke 

sponsrade blogginlägget. Sedan togs variationen mellan de två grupperna fram i beräkningen 

av F-värdet. F-värdet jämfördes sedan med ANOVA-analysens kritiska värde som baserades 

på antalet respondenter i studien, det vill säga, 80 respondenter. Om F-värdet visade sig vara 
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lägre än det kritiska värdet förkastades H1 och motsvarande bekräftades om F-värdet var 

högre än det kritiska värdet (Løvås, 2006:324-327). 

3.4.4 Cronbach’s Alfa 

För att testa den interna reliabiliteten för Eisend (2006) mätindex har en Cronbach’s Alfa 

analys, utförd i programmet SPSS, valts att tillämpas på studiens resultat. I analysen har 

respondenternas svar från enkäterna kategoriserats under de tre variablerna uppriktighet, 

professionalism och attraktion. Då utformandet av studiens enkäter bygger på Eisend (2006) 

index för trovärdighet hos en talesperson, har en analys som visar huruvida indexet är 

reliabelt valts att genomföras. Detta för att kunna testa om studiens resultat var reliabelt eller 

missvisande till följd av att indexets variabler inte korrelerade (www.ats.ucla.edu). 
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3.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om att studiens mått och mätningar är pålitliga och följdriktiga (Bryman 

& Bell, 2011:93). För att en studie ska kunna vara reliabel så ska mätmetoden kunna stå emot 

slumpmässiga fel samt kunna återupprepas och då komma fram till ett liknande resultat 

(Christensen et al., 2010:291). I och med att denna studie var kvantitativ till formen blev 

reliabiliteten viktig för att se att det studien mätte faktiskt stämde överens med verkligheten 

och att ett liknande resultat skulle gå att få igen.  

 

För att kunna styrka studiens reliabilitet har bland annat det mätindex som använts för att 

mäta trovärdigheten tagits från en tidigare studie av Eisend (2006) som publicerades i Journal 

of Empirical Generalisations in Marketing. Sedan har de steg och val som gjorts i studien 

beskrivits så utförligt som möjligt för att förenkla för andra forskare att genomföra studien 

med liknande resultat och på så sätt öka studiens replikerbarhet. För att testa den interna 

reliabiliteten för Eisend (2006) mätindex valdes även att ta fram ett Cronbach’s Alfa värde på 

studiens resultat för att se hur de olika variablerna korrelerade och om Eisend (2006) 

mätindex verkligen var formativt till sin form.  Cronbach’s Alpha analysen visade att Eisend 

(2006) mätindex för denna studie hade en nivå på 0,727. En alfa-nivå över 0,7 anses inom 

samhällsvetenskapliga studier vara acceptabel medan en alfa-nivå över 0,8 anses vara bra 

(www.ats.ucla.edu). Detta betyder med andra ord att alfa-nivån i denna studie kan anses vara 

acceptabel.  

 

Validitet innebär huruvida studiens variabler verkligen mäter det begreppen avser att mäta. 

Studiens begreppsoperationalisering bygger på Eisend (2006) redan validerade studie, där 

prövning av tidigare forskares indikatorer resulterat i ett mätindex för trovärdighet. Genom att 

använda Eisend (2006) mätindex säkerställdes att de variabler som användes verkligen mätte 

trovärdighet och inte något annat. Den interna validiteten har även styrkts genom att hålla en 

röd tråd genom arbetet. De olika delarna så som teoretisk referensram, problemformulering, 

hypoteser och utformandet av enkäten har skrivits utifrån ett enhetligt perspektiv för att på så 

sätt säkerställa att de frågor som ställdes i enkäten i slutändan kom att stödja eller förkasta 

studiens hypoteser och se till dess syfte. 
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3.6 Metodreflektion 

Inledningsvis kan kritik riktas mot tillvägagångssättet som användes för att skicka ut 

enkäterna till studiens respondenter. Då enkäterna valdes att selektivt skickas ut till 

respondenter som fanns tillgängliga i omgivningen, kan detta bidragit till att en grupp med 

liknande intressen tagit del av enkäterna. Det är därför möjligt att resultatet av studien blivit 

annorlunda ifall enkäterna skickats ut mer slumpmässigt till flera olika grupper av människor 

samt genom en mer slumpmässig urvalsmetod. Exempelvis hade studenter vid ett specifikt 

universitet kunnat väljas som målpopulation och utifrån klasslistor hade enkäterna kunnat 

skickas ut till kvinnor som läser en specifik kurs och därmed hade möjligheten getts till att 

kontrollera urvalsramen och möjliggöra för generalisering av studiens resultat. Vidare finns 

en medvetenhet kring att respondenternas relationer till de varumärken som exponerats i 

enkäterna kan ha bidragit till att de svarat annorlunda än ifall det varit andra produkter eller 

varumärken som exponerats. 

 

Kritik kan även riktas mot fråga fyra i enkäten, avseende hur många bloggar respondenten 

läser (se bilaga 1). När enkäterna sammanställdes framkom att frågan borde haft med ett till 

svarsalternativ, då det borde gått att kryssa i noll för de respondenter som på fråga tre svarat 

att de aldrig läser bloggar. Därmed var de respondenter som aldrig läser bloggar tvungna att 

fylla i alternativet att de läser en till tre bloggar, fast de i själva verket inte läser någon. 

Därmed kan respondenter som svarat på enkäten inte ha uppfyllt studiens urvalskriterium: 

kvinnor som läser bloggar.  Även de fyra första demografiska frågorna användes inte för 

vidare analys då dessa inte ansågs bidra med information som var nödvändig för att uppfylla 

studies syfte. Detta eftersom vi på förhand visste vilka personer som enkäterna skickades ut 

till, det vill säga, att de hade rätt ålder och kön. 

 

Kritik kan även riktas mot det mätindex som valdes att tillämpas och som påståendena i 

enkäterna byggde på. Vid sammanställningen av enkäterna märktes nämligen att vissa av 

indikatorer inte var passade för denna studie, då dessa värderats med låg poäng för samtliga 

enkäter. Vissa av påståendena i enkäten kunde troligtvis upplevas som svåra för 

respondenterna att ta ställning till. Vilket troligtvis kan bero på att respondenterna inte fick ta 

del av bloggarens identitet, varpå bloggarens trovärdighet för produktrekommendationen i 

blogginlägget kunde vara svåra att värdera ifrån vissa av de påståenden som fanns med i 
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enkäten. Därmed finns en medvetenhet kring att studiens resultat kunde blivit annorlunda om 

respondenterna fått ta del bloggarens identitet.  

 

Avslutningsvis kan kritik riktas till de statistiska analysmetoderna, där fel inbyggda i dessa 

potentiellt kan bidra till en feltolkning av resultaten. Bryman och Bell (2005) redogör för två 

typer av fel som kan missvisande den statistiska signifikansen. Typ I innebär att H0 förkastas 

även då denna är korrekt och det uppkomna resultatet endast en tillfällighet. Ett säkerställt 

resultat med signifikansnivå på tio procent innebär att det med 90 procent säkerhet går att 

fastslå att resultatet är korrekt, medan resterande tio procent innebär att det finns en chans att 

resultatet är en tillfällighet. En typ II innebär istället att nollhypotesen accepteras, trots att 

denna är oriktig. I och med detta resonemang finns en medvetenhet kring att studiens resultat 

kan vara missvisande på grund inbyggda fel i analysmetoderna.  
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4. Resultat  

___________________________________________________________________________ 

I kapitlet presenteras de omedelbara resultaten av studiens datainsamling. Resultaten 

redovisas genom sammanställningar i tabeller och förklaras genom löpande text. Vidare 

analyseras data med hjälp av statistiska metoderna chi två-test och ANOVA variansanalys. 

Utskrifter från analyserna kompletteras med kommenterande text. 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Studie 1 Serla 

4.1.1 Sammanställning av respondenternas svar 

I den första studien mättes bloggares trovärdighet utifrån en produktrekommendation i ett 

sponsrat och ett icke sponsrat blogginlägg. Respondenterna fick i uppgift att utifrån 

bloggarens produktrekommendation om Serla i blogginlägget, värdera bloggarens 

trovärdighet utifrån 14 påståenden. Hälften av respondenterna fick ta del av ett sponsrat 

blogginlägg och hälften av ett icke sponsrat blogginlägg.  

 

Tabell 1.1 Antal respondenter uppdelade efter svarsintervall och variabler för det sponsrade blogginlägget. 

 

Tabell 1.2 Antal respondenter uppdelade efter svarsintervall och variabler för det icke sponsrade blogginlägget. 

 

I tabell 1.1 och tabell 1.2 redovisas antal respondenter som hamnat inom varje svarsintervall 

för trovärdighet, baserat på dess medelvärden för varje variabel. Jämförs summorna för tabell 

Svarsintervall Uppriktighet Professionalism Attraktion Summa 
Hög trovärdighet 5 1 0 6 
Medel trovärdighet 1 7 5 13 
Lågt 14 12 15 41 

Svarsintervall Uppriktighet Professionalism Attraktion Summa 
Hög trovärdighet 9 3 4 16 
Medel trovärdighet 4 9 1 14 
Låg trovärdighet 7 8 15 30 
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1.1 och tabell 1.2, det vill säga, det sponsrade och det icke sponsrade blogginlägget kan det 

utläsas att bloggaren som ger en icke sponsrad produktrekommendation i blogginlägget har 

värderats med högre trovärdighet av fler respondenter än i det sponsrade blogginlägget.  

 
4.1.2 Chi två-test  

Serla Hög trovärdighet Medel trovärdighet Låg trovärdighet Summa 

Sponsrat 82 36 162 280 

Icke sponsrat 115 32 133 280 

 

Tabell 2.1. Observerade frekvenser för Serla utifrån det sponsrade och icke sponsrade blogginlägget. 

 

Tabell 2.1 redovisar antalet frekvenser för det sponsrade och det icke sponsrade 

blogginlägget, uppdelat efter svarsintervallerna hög, medel och låg. Utifrån tabellen 

konstateras att bloggares trovärdighet i det icke sponsrade blogginlägget har högre 

observerade frekvenser (frekvens på 115) jämfört med det sponsrade blogginlägget (frekvens 

82). De observerade frekvenser visar därmed en skillnad i hur bloggares trovärdighet för 

produktrekommendationen värderas i det sponsrade och det icke sponsrade blogginlägget. 

 
 

 

 

 

 

 

Tabell 2.2 Förväntade frekvenser för Serla 

 

Tabell 2.2 visar de förväntade frekvenser för Serla i det sponsrade och det icke sponsrade 

blogginlägget, det vill säga utfallet då respondenterna ställer sig likgiltiga till graden av 

sponsring i Chi två-testet. Med detta menas att om de observerade frekvenserna hade varit 

identiska med de förväntade frekvenserna hade ingen skillnad kunna urskiljas mellan 

bloggares trovärdighet i produktrekommendationen för det sponsrade och det icke sponsrade 

blogginlägget. 

 
 

Serla Högt Medel Lågt 

Sponsrat 98,5 34 147,5 

Icke sponsrat 98,5 34 147,5 
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Tabell 2.3 Chi två-test för Serla. 

 

I tabell 2.3 framgår det att Q är 8,614 och har 2 frihetsgrader, detta tillsammans med en 

statistisk signifikansnivå på 0,1 leder till att det kritiska värdet blir 4,61 för studien. Då det 

kritiska värdet är lägre än Q innebär detta att studiens H1 kan bekräftas och därmed kan 

studiens H0 förkastas. För studie ett, Serla, innebär resultatet av Chi två-testet att bloggarens 

trovärdighet för produktrekommendationen i det sponsrade blogginlägget var lägre när 

respondenterna var medvetna om att blogginlägget var sponsrat av ett företag. Chi två-testet 

visar därmed att det finns en signifikant skillnad i bloggares trovärdighet för 

produktrekommendationen i det sponsrade och det icke sponsrade blogginlägget för Serla.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serla Hög trovärdighet Medel trovärdighet Låg trovärdighet 
 

Sponsrat 2,764 0,1176 1,4254 
 

Icke sponsrat 2,764 0,1176 1,4254 Q 8,614 
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4.2 Studie två Reebok 
 
4.2.1 Sammanställning av respondenternas svar 

Studie två genomfördes på identiskt sätt som studie ett. Det som skiljer studierna åt är att 

respondenterna fick värdera bloggarens trovärdighet utifrån en produktrekommendation i ett 

annat blogginlägg. I studie två rekommenderar bloggaren en produkt från Reebok istället för 

en från Serla.  Nedan följer en sammanställning av respondenternas svar för studie två. 
 

Svarsintervall Uppriktighet Professionalism Attraktion Summa 
Hög trovärdighet 3 6 1 10 
Medel trovärdighet 2 4 4 10 
Låg trovärdighet 15 10 15 40 

 
Tabell 3.1. Antal respondenter uppdelade efter svarsintervall och variabler för det sponsrade blogginlägget. 
 
 
 
Svarsintervall Uppriktighet Professionalism Attraktion Summa 
Hög trovärdighet 7 4 2 13 
Medel trovärdighet 4 6 6 16 
Låg trovärdighet 9 10 12 31 

 
Tabell 3.2. Antal respondenter uppdelade efter svarsintervall och variabler för det icke sponsrade blogginlägget. 
 

I tabell 3.1 och tabell 3.2 redovisas antal respondenter som hamnat inom varje svarsintervall 

för trovärdighet, baserat på dess medelvärden för varje variabel. Jämförs summorna för tabell 

3.1 och tabell 3.2, det vill säga, det sponsrade och det icke sponsrade blogginlägget går det 

utläsa att bloggaren som ger en icke sponsrad produktrekommendation i blogginlägget har 

värderats med högre trovärdighet av fler respondenter än i det sponsrade blogginlägget.  

 

 

 

 

 

 

 



	   38	  

4.2.2 Chi två-test 

Reebok Hög trovärdighet Medel trovärdighet Låg trovärdighet Summa 

Sponsrat 92 31 157 280 

Icke sponsrat 103 61 116 280 

 

Tabell 4.1 Observerade frekvenser för Reebok utifrån det sponsrade och icke sponsrade blogginlägget. 

 

Tabell 4.1 redovisar antalet frekvenser för det sponsrade och det icke sponsrade 

blogginlägget, uppdelat efter svarsintervallerna hög, medel och låg. Utifrån tabellen 

konstateras att bloggares trovärdighet i det icke sponsrade blogginlägget har högre 

observerade frekvenser (frekvens på 103) jämfört med det sponsrade blogginlägget (frekvens 

92). De observerade frekvenser visar därmed en skillnad i hur bloggares trovärdighet för 

produktrekommendationen värderas i det sponsrade och det icke sponsrade blogginlägget. 

 

 
 

 

 

 

 

Tabell 4.2 Förväntade frekvenser för Reebok 

 

Tabell 4.2 visar de förväntade frekvenser för Reebok i det sponsrade och det icke sponsrade 

blogginlägget, det vill säga utfallet då respondenterna ställer sig likgiltiga till graden av 

sponsring i Chi två-testet. Med detta menas att om de observerade frekvenserna hade varit 

identiska med de förväntade hade ingen skillnad kunna urskiljas mellan bloggares 

trovärdighet för produktrekommendationen i det sponsrade och det icke sponsrade 

blogginlägget. 
 

 

 

 

 

 

 

Reebok Högt Medel Lågt 

Sponsrat 97,5 46 136,5 

Icke sponsrat 97,5 46 136,5 
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Tabell 4.3 Chi två-test Reebok 

 

Tabell 4.3 visar att för studie två är Q 16,5608 och har 2 frihetsgrader. Detta innebär att ett 

samband med en statistisk signifikansnivå på 0,1 leder till att det kritiska värdet är 4,61. Då 

det kritiska värdet är lägre än Q innebär detta att studiens H1 kan bekräftas och därmed kan 

studien H0 förkastas. För studie två, Reebok, innebär resultatet av Chi två-testet att 

bloggarens trovärdighet för produktrekommendationen i det sponsrade blogginlägget är lägre 

än i det icke sponsrade blogginlägget. Resultatet från Chi två-testet i studie två visar därmed 

en signifikant skillnad vad det gäller bloggarens trovärdighet för produktrekommendationen i 

det sponsrade och det icke sponsrade blogginlägget. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reebok Hög trovärdighet Medel trovärdighet Låg trovärdighet 
 

Sponsrat 0,3103 4,8913 3,0788 
 

Icke sponsrat 0,3103 4,8913 3,0788 Q 16,5608 
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4.3 Studie ett och studie två 
 

4.3.1 Sammanställning av studie ett och studie två 

Nedanstående tabeller visar antal respondenter inom varje svarsintervall, utifrån dess totala 

medelvärde. Inledningsvis redovisas studie ett och studie två var för sig (se tabell 5.1 och 5.2) 

och sedan redovisas det totala antalet respondenter för vardera svarsintervallet där båda 

studierna slagits samman (se tabell 5.3). 
 

Serla Hög trovärdighet Medel trovärdighet Låg trovärdighet 
Icke sponsrat 5 7 8 
Sponsrat 0 7 13 

 

Tabell 5.1  Antal respondenter uppdelade efter svarsintervall och typ av blogginlägg.  

 

Reebok Hög trovärdighet Medel trovärdighet Låg trovärdighet 
Icke sponsrat 6 7 7 
Sponsrat 2 4 14 

 

Tabell 5.2 Antal respondenter uppdelade efter svarsintervall och typ av blogginlägg. 
 

 

Totalt Hög trovärdighet Medel trovärdighet Låg trovärdighet 
Icke sponsrat 11 14 15 
Sponsrat 2 11 27 

 

Tabell 5.3 Sammanslagna antalet respondenter uppdelade efter svarsintervall och typ av blogginlägg. 
 

I tabell 5.3 går att urskilja en skillnad avseende antalet respondenter som värderat bloggares 

trovärdighet för produktrekommendationerna i det sponsrade och det icke sponsrade 

blogginläggen. För det icke sponsrade blogginläggen har fler respondenter värderat 

bloggarens trovärdighet för produktrekommendationen i blogginlägget som hög jämfört med 

det sponsrade blogginläggen.  
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4.3.2 Chi2-test mellan studie ett och studie två 

 

Samlat Hög trovärdighet Medel trovärdighet Låg trovärdighet Summa 

Sponsrat 174 67 319 560 

Icke sponsrat 218 93 249 560 

 

Tabell 6.1 Observerade frekvenser 

 

I tabell 6.1 redovisas en sammanslagning av de observerade frekvenserna för studie ett och 

studie två. Utifrån de frekvenser som syns i tabell 6.1 går det att utläsa att bloggarens 

trovärdighet för produktrekommendationerna i det icke sponsrade blogginlägget fått en högre 

frekvens (218) jämfört med frekvensen för hög trovärdighet i det sponsrade blogginlägget 

(174). Genom att betrakta de observerade frekvenserna går det att se en skillnad i hur 

bloggarens trovärdighet värderats i det sponsrade och icke sponsrade blogginlägget.  
 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6.2 Förväntade frekvenser 

 

Tabell 6.2 visar de förväntade frekvenser för studie 1 och studie 2 tillsammans, det vill säga 

utfallet då respondenterna ställer sig likgiltiga till graden av sponsring i Chi två-testet. Med 

detta menas att om de observerade frekvenserna hade varit identiska med de förväntade hade 

ingen skillnad kunna urskiljas mellan bloggares trovärdighet i produktrekommendationen i 

det sponsrade och det icke sponsrade blogginlägget. 
 

 

 

 

 

 

 

Samlat Högt Medel Lågt 

Sponsrat 196 80 284 

Icke sponsrat 196 80 284 
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Tabell 6.3 Chi två-test studie ett och studie två 

 

Då värdena för de båda studierna är samlade blir värdet på Q 17,7906. De 2 frihetsgraderna i 

samband med en statistisk signifikansnivå på 0,1 leder till att det kritiska värdet för studien är 

4,61. Då det kritiska värdet är lägre än Q innebär detta att studiens H1 kan bekräftas och 

därmed kan studiens H0 förkastas. För de sammanslagna studierna, innebär resultatet av Chi 

två-testet att bloggarens trovärdighet för produktrekommendationen i det sponsrade 

blogginlägget är lägre än i det icke sponsrade blogginlägget. Resultatet från Chi två-testet i 

tabell 6.3 visar därmed på en signifikant skillnad vad det gäller bloggarens trovärdighet för 

produktrekommendationen i det sponsrade och det icke sponsrade blogginlägget. 

 

4.3.3 ANOVA Variansanalys 

 

 

 

 

 

 
Tabell 7.1 ANOVA Variansanalys 

 

För att komplettera Chi två-testet och stärka studiens resultat följer nedan en ANOVA 

variansanalys. I tabell 7.1 utläses F-värdet för skillnaden i medelvärden mellan hur bloggarens 

trovärdighet har värderats utifrån produktrekommendationen i det sponsrade och det icke 

sponsrade blogginläggen. Då tabell 7.1 redogör för ett F-värde på 3,041811 som därmed är 

högre än det kritiska F-värdet (F crit) på 2,770975 visar ANOVA variansanalysen att det, med 

statistisk säkerställd signifikans, kan fastslås att det finns en skillnad i hur bloggarens 

trovärdighet har värderats utifrån produktrekommendationen i de olika blogginläggen. 

ANOVA variansanalysen med tio procent signifikansnivå visar att det med 90 procents 

ANOVA             
Source of Variation SS df MS F P-value F crit 
Between Groups 3,861915 1 3,861915 3,041811 0,085085 2,770975 
Within Groups 99,02959 78 1,26961       
              
Total 102,8915 79         

Samlat Högt Medel Lågt 
 

Sponsrat 2,4694 2,1125 4,3134 
 

Icke sponsrat 2,4694 2,1125 4,3134 Q 17,7906 
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säkerhet går att hävda att skillnaden inte beror på slumpen. Enligt ANOVA- analysen 

bekräftas H1 och därmed även det samband som påvisats i studiens chi två-test (se tabell 

6.3).   

4.3.4 Cronbach’s alfa 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 8.1 Cronbach’s Alpha för Eisend (2006) mätindex för trovärdighet hos en talesperson 

 

I tabell 8.1 går det att utläsa att Cronbach’s alfa för Eisend (2006) mätindex och därmed de 

variabler som enkätpåståendena har konstrueras utifrån, har en nivå på 0,727. En alfa-nivå 

över 0,7 anses inom samhällsvetenskapliga studier vara acceptabel medan en alfa-nivå över 

0,8 anses vara bra (www.ats.ucla.edu). Detta betyder med andra ord att alfa-nivån i denna 

studie kan anses vara acceptabel.  

 
 

 

 

 

 

Tabell 8.2 Interkorrelation mellan variablerna i Eisend (2006) mätindex. 

 

I tabell 8.2 går det att utläsa den interna korrelationen mellan de tre variablerna som använts 

utifrån Eisend (2006) mätindex för trovärdighet hos en talesperson. Tabell 8.2 visar att 

korrelationen mellan professionalism och attraktion är relativt hög på 0,741, vilket tyder på att 

dessa variabler till en högre grad mäter samma sak. Vidare visar tabell 8.2 att korrelationen 

mellan professionalism och uppriktighet är relativt låg på 0,398 och likaså korrelationen 



	   44	  

mellan attraktion och uppriktighet som är relativt låg på 0,376. Cronbach’s Alpha kan därmed 

visa på att sambandet mellan uppriktighet och det andra två variablerna kan vara missvisande 

vad gäller att mäta trovärdighet i denna studie.  

4.3.5 Sammanfattning av resultatet från de statistiska analyserna 

De genomförda statistiska analyserna stödjer studiens hypotes (H1) beträffande att en 

bloggarens trovärdighet är lägre för en produktrekommendation i ett sponsrat blogginlägg. 

Studiens chi två-test visade att det fanns en signifikant skillnad i bloggarens trovärdighet vad 

gäller produktrekommendationen i det sponsrade och det icke sponsrade blogginlägget. 

Likaså visade ANOVA variansanalysen att det med 90 procents säkerhet går att hävda att 

skillnaden mellan bloggarens trovärdighet i de olika blogginläggen inte beror på slumpen. 

Enligt ANOVA variansanalysen bekräftas därmed studiens H1 och även det samband som 

påvisats i studiens chi två-test.  
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5. Diskussion 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet från studiens statistiska analysmetoder 

genom att resultatet knyts an till studiens problemdiskussion och teoretiska referensram.   

___________________________________________________________________________ 

 

Inledningsvis kan studiens resultat, avseende att bloggares trovärdighet är lägre i och med att 

dess produktrekommendation i blogginlägget är sponsrat av ett företag, kopplas till studiens 

inledande problemdiskussion. Utifrån problemdiskussionen konstaterades att det verkade 

finnas en viss problematik kring användandet av marknadsföring via bloggar. Det problem 

som framförallt diskuterades handlade om hur trovärdighet hos olika källor värderades av 

mottagaren. Det framgick bland annat att när konsumenter rekommenderade produkter till 

varandra ansågs informationen mer trovärdig än om den informationen uppenbart kom ifrån 

ett företag (Sobel 1985; Brown, Broderick & Lee 2007; Herr, Kardes & Kim 1991). Vidare 

menade Kozinet et al. (2010) att när företag väljer att inleda ett samarbete med en bloggare 

ställs bloggaren inför en ny roll, från att ha varit en vanlig konsument är bloggaren nu både 

konsument och marknadsförare. Ovanstående resonemang stödjer den hypotes som bekräftats 

i denna studie genom att om konsumenterna anser att bloggaren är en konsument likt dem, 

kan bloggarens produktrekommendationer i blogginlägget anses mer trovärdiga av 

konsumenterna. Likaså framgår det av resultatet från enkäterna att bloggarens trovärdighet för 

produktrekommendationen i blogginlägget minskar om konsumenterna anser att bloggarens 

produktrekommendationer är sponsrade, det vill säga, att det märks att informationen i 

blogginlägget uppenbart kommer från ett företag. Därmed kan resultatet från denna studie 

stödja resonemanget att det finns en problematik kring användandet av bloggare som 

marknadsföringskanal. Detta eftersom resultatet visar på att bloggares trovärdighet för en 

produktrekommendation i blogginlägget minskar när blogginlägget är sponsrat av ett företag.  
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Figur 1. Credibility of a spokesperson Källa: Eisend (2006) 

 

Resultatet från denna studie kan även kopplas tillbaka till den definition av begreppet 

trovärdighet som valdes att tillämpas. Begreppet definierades utifrån Eisend (2006) och 

Flanagin och Metzger (2008). Som tidigare nämnt, visade resultatet från denna studie att 

bloggares trovärdighet minskar i och med att dess produktrekommendation i blogginlägget är 

sponsrad. I studiens teoretiska referensram redovisades Flanagin och Metzger (2008) 

definition av begreppet trovärdighet där de menar att begreppet bygger på parametrarna 

tillförlitlighet och expertis, där tillförlitlighet och expertis matchar Eisend (2006) mätindex för 

trovärdighet hos en talesperson. Tillförlitlighet passar in under variabeln uppriktighet, och 

expertis passar in under variabeln professionalism. Då Flanagin och Metzger beskrev att en 

källas tillförlitlighet mestadels bedöms subjektivt av mottagaren, kan det för denna studie 

innebära att konsumenterna värderade bloggarens uppriktighet utifrån sitt eget omdöme och 

därmed sina egna åsikter. Enligt Flanagin och Metzger (2008) bedöms expertis däremot 

genom både subjektiva och objektiva faktorer där mottagaren bedömer trovärdigheten hos 

källan utifrån källans referenser och kvalitet. Därmed kan konsumenternas bedömning av 

bloggarens professionalism vara missvisande då bedömningen hade kan ha krävt att mer 

information om bloggaren varit tillgänglig för konsumenterna. I och med detta torde 

konsumenternas bedömningar av bloggarens uppriktighet varit mer rättvisande än dess 

bedömning av bloggarens professionalism. Ovanstående resonemang kan förklara varför den 

interna korrelationen i den utförda Cronbach’s Alpha analysen fick resultatet att variablerna 

professionalism och attraktion har högre korrelation än med variabeln uppriktighet. Detta kan 

innebära att studiens resultat bör tolkas med viss försiktighet.   
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Resultaten från denna studie bygger på att konsumenter värderat en bloggares trovärdighet för 

en produktrekommendation i ett anonymt blogginlägg. Bloggarens trovärdighet i 

blogginlägget har därmed inte värderats utifrån konsumenternas tidigare relationer eller 

åsikter om bloggaren, utan det är bara bloggarens produktrekommendationer i blogginlägget 

som mätts. Därmed kan det vara svårt att koppla denna studies resultat till hur bloggarens roll 

som opinionsledare och dess livsstil kan ha inverkat på bloggarens trovärdighet i 

blogginlägget. Däremot kan företeelsen att bloggaren rekommenderar en produkt i 

blogginlägget liknas vid Hawkins et al. (1980) definition av vad som kännetecknar en 

opinionsledare. Detta i form av att bloggaren filtrerat information kring en produkt som sedan 

förmedlas, via blogginlägget, till konsumenterna.    

 

Studiens resultat kan även kopplas till kommunikationsformen WOM. I studiens 

problemdiskussion beskrev Brown, Broderick och Lee (2007) WOM som en 

konsumentdominerad kommunikationsform som går ut på att konsumenter sprider vidare 

produktrekommendationer till sin omgivning. Kommunikationsformen bygger på 

trovärdighet, detta i och med att konsumenterna som sprider informationen är oberoende av 

marknaden. Därmed upplevs informationen i WOM ofta som trovärdig, pålitlig och 

tillförlitlig av konsumenterna (Brown, Broderick & Lee 2007). Likaså menar Grönroos (2008) 

att om företag vill använda WOM som marknadsföringsaktivitet kan kommunikationsformen 

underlätta för företaget att förmedla budskap och göra informationen mer mottaglig för 

konsumenterna. Detta då avsändarna i WOM, det vill säga konsumenterna, ofta anses 

objektiva av mottagarna. Därmed kan de förklara varför företag vill utnyttja trovärdigheten i 

WOM (Grönroos, 2008). Genom att koppla ovanstående resonemang till denna studies 

resultat kan det även här visas att det kan finnas en viss problematik kring användandet av 

bloggare som marknadsföringskanal. Detta eftersom bloggares produktrekommendationer i 

blogginlägg kan liknas vid WOM kommunikation. Denna studies resultat tyder därmed på att 

när det är synligt att bloggarens blogginlägg är sponsrat av ett företag minskar bloggarens 

trovärdighet i blogginlägget. Anledningen till detta kan alltså bero på att bloggarens 

produktrekommendation i blogginlägget inte längre anses objektiva och marknadsoberoende 

utan istället som kommunikation som kommer direkt från ett företag.  

 

Resultatet från denna studie visade att om bloggaren skriver ut att produktrekommendationen 

i blogginlägget är sponsrad av ett företag så minskade bloggarens trovärdighet, det vill säga, 

bloggarens produktrekommendation ansågs mindre trovärdig. Detta resultat är till viss del 



	   48	  

förenligt med Mullin et al. (2000) som menar att fördelen med sponsra en person, är att 

företagets budskap presenteras objektivt till publiken vilket gör budskapet svårare att ignorera 

än exempelvis traditionell annonsering. Mullin et al (2000) resonemang kring att företagets 

budskap anses mer trovärdigt om de presenteras objektivt till publiken kan stämma överens 

med resultatet från denna studie. Men den problematik som kan uppstå när ett företag väljer 

att sponsra en bloggare, kan vara att bloggaren, enligt marknadsföringslagen, måste skriva ut 

att blogginlägget är i samarbete med ett företag för att inte bryta mot denna. Även Pringle 

(2004) menar nämligen att sponsring kan användas av företag för att sända ett budskap på ett 

mindre kommersiellt sätt. Detta genom att använda en tredje oberoende part för att 

rekommendera företagets produkter (Friedman et al. 1976). resonemang. Ett resonemang som 

till viss del stöds av resultatet från denna studie, en tredje part rekommendation kan värderas 

som mer trovärdig än kommunikation som kommer uppenbart från ett företag men då denna 

då studies resultat tyder på att trovärdigheten i blogginlägget minskar när 

produktrekommendationen är sponsrad bör detta i så fall inte framgå. 

 

Sammanfattningsvis kan studiens resultat från analysen stödja resonemanget om att när en 

produktrekommendation kommer från en källa som, till synes, anses oberoende av marknaden 

värderas dess produktrekommendationer som mer trovärdiga än om kommunikationen 

uppenbart kommer från ett företag (Se exempelvis Friedman 1976; Mullin 2000; Pringle 

2004; Seno & Lukas 2006; Silverman 2001). Detta eftersom denna studies resultat visar att 

bloggares trovärdighet för en produktrekommendation i ett blogginlägg minskar om det 

framgår att blogginlägget är sponsrat av ett företag.   
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6. Slutsats 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel återförs resultatet av analysen med studiens ursprungliga problem och syfte. 

Studiens hypoteser besvaras och förslag till vidare forskning ges.  

___________________________________________________________________________ 

 

Studiens problemformulering fokuserade på bloggares trovärdighet och hur denna påverkas i 

och med att bloggares produktrekommendationer i blogginlägg var sponsrade av ett företag. 

Idag tjänar många bloggare så pass bra att de kan försörja sig på sin bloggverksamhet. Men då 

en bloggares inkomst blir beroende av samarbeten med olika företag kan otydligheter kring 

dessa påverka bloggarens trovärdighet. Därför utgick denna studie ifrån nedanstående 

hypoteser, där studiens syfte var att ge en indikation om bloggares trovärdighet är beroende 

av huruvida det framgår att deras produktrekommendationer i blogginlägget är sponsrade av 

ett företag eller inte.  

  

H0: Bloggarens trovärdighet för produktrekommendationen i blogginlägget är oberoende av 

om blogginlägget är sponsrat eller icke sponsrat.  
 

H1: Bloggarens trovärdighet för produktrekommendationen i blogginlägget är lägre i och med 

att blogginlägget är sponsrat av ett företag. 

 

Då resultatet från denna studie är svårt att generalisera måste slutsatserna av denna studie 

tolkas med stor försiktighet. Resultatet från denna studies statistiska analyser visar att 

bloggares trovärdighet påverkas negativt, det vill säga minskar, när dess 

produktrekommendationer i ett blogginlägg är synligt sponsrade av ett företag. Detta resultat 

stödjer studiens antagande och H1 beträffande att bloggares trovärdighet för en 

produktrekommendation i ett blogginlägg minskar i och med att blogginlägget är sponsrat och 

därmed ger resultatet av denna studie en indikation på att bloggares trovärdighet påverkas 

negativt.  
 

Genom att resultatet från denna studie visar att bloggarens trovärdighet påverkas negativt när 

det framgår att dess produktrekommendationer i blogginlägget är sponsrade, kan studiens 

upptäckter innebära konsekvenser för relationen mellan bloggare, konsumenter och företag. 

Genom att bloggares trovärdighet för produktrekommendationen i ett sponsrat blogginlägg 
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påverkas negativt torde det för företag som väljer att köpa eller sponsra blogginlägg hos en 

bloggare därför inte vara en effektiv marknadsföringsmetod. Denna studies resultat innebär 

därför att företag snarare borde skicka produkter till bloggare, där bloggaren inte är 

förpliktigad att prata gott om, rekommendera eller länka företaget. För om företaget sponsrar 

bloggares produktrekommendationer visar denna studies resultat att bloggarens trovärdighet 

är lägre än om bloggaren personligen rekommenderar produkten. Det vill säga, att 

blogginlägget inte synligt är sponsrat. Om bloggarens produktrekommendation i 

blogginlägget är sponsrad och detta inte framgår, bryter bloggaren - och därmed företaget - 

mot marknadsföringslagen. I marknadsföringssyfte borde det därför vara mer effektivt för 

företag att låta bloggaren själv avgöra om företagets produkter är värda att rekommendera. 

Dels för att blogginlägget då kan anses mer trovärdigt, dels att bloggarens målgrupp definierar 

sig med inlägget, produkten, bloggarens livsstil och därmed med större trolighet köper 

produkten. På så vis kan en positiv association till såväl företaget som bloggaren byggas upp 

och bloggarens produktrekommendationer kan därmed vara mer värdeskapande för 

bloggläsarna. 

 

Denna studie indikerar att bloggares trovärdighet för produktrekommendationer i ett sponsrat 

blogginlägg påverkas negativt, detta kan alltså innebära att det är relationen mellan bloggaren 

och dess läsare som påverkas. Även om bloggarens trovärdighet påverkas har denna studie 

inte undersökt om konsumenterna ändå kan tänka sig köpa produkten, samt om de fått ökad 

kännedom om företaget. Likaså hade den studie säkerligen fått ett annorlunda resultat om 

respondenterna hade fått ta del av bloggarens identitet och därmed kunnat avgöra om 

bloggarens produktintresse låg i samma kategori som produktrekommendationen och utifrån 

det värderat bloggarens trovärdighet för produktrekommendationen i blogginlägget. På 

samma sätt hade det, ifall bloggarens identitet valts att inte hållas anonym, underlättat för 

respondenterna att ta hänsyn till huruvida bloggarens livsstil påverkar bloggarens trovärdighet 

i blogginlägget eller inte.  
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7. Förslag till vidare forskning 

Cronbach’s Alpha analysen tyder på att studiens Alpha-nivån ligger på en acceptabel nivå för 

Eisend (2006) mätindex för trovärdighet hos en talesperson. Detta kan indikera på att vidare 

forskning skulle kunna utgå från ett annat mätindex för att på så vis eventuellt kunna få en 

högre Alpha-nivå. Då en skillnad avseende bloggares trovärdighet har upptäcks öppnar 

studiens resultat upp för vidare forskning där ett större urval som valts genom ett mer 

slumpmässigt urval borde studeras. På så vis kan denna studies resultat eventuellt stärkas och 

därmed generaliseras. Det skulle även vara intressent att genomföra en longitudinell studie för 

att se hur bloggläsares attityder till en bloggare kan förändras över tid och om graden av 

trovärdighet är beroende av bloggläsarnas relation till bloggaren. Denna studie visar även att 

det finns nya tillvägagångssätt att nå och hitta respondenter på. Genom att exempelvis 

använda sociala medier kan respondenter nås snabbare än andra traditionella 

tillvägagångssätt.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Enkät Bloggmarknadsföring 

 

Hej, 

Vi skriver just nu en kandidatuppsats i företagsekonomi där vi undersöker bloggläsares syn på 

bloggar. Vi skulle därför vilja be dig svara på dessa frågor så vi får ett adekvat underlag att 

bygga vår analys på. 

Tack på förhand. 

 

Kön 

Kvinna ☐ Man ☐ 

 

Ålder 

☐ 15-19 år 

☐ 20-24 år 

☐ 25-29 år 

☐ 30-35 år 

☐ 35 + 

 

Hur ofta läser du bloggar? 

☐ Aldrig 

☐ 1-3 gånger i månaden 

☐ 1-3 gånger i veckan 

☐ Varje dag 

 

Hur många bloggar läser du frekvent? 

☐ 1-3 stycken 

☐ 4-6 stycken 

☐ 7-9 stycken 

☐ 10 + 
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Nedan följer ett blogginlägg som vi vill att du skall ta ställning till genom att svara på 

frågorna som följer (För att se de olika blogginläggen se bilaga 2, 3, 4 och 5) 

 

Jag anser att bloggaren ... 

1. är ärlig i inlägget 

Instämmer inte ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Instämmer helt 

2. är uppriktig i inlägget 

Instämmer inte ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Instämmer helt 

3. är trovärdig i sitt inlägg 

Instämmer inte ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Instämmer helt 

 

Jag anser att bloggaren(s)... 

1. är noggrann i sin beskrivning av produkten 

Instämmer inte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Instämmer helt 

2. bidrar med information kring produkten 

Instämmer inte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Instämmer helt 

3. framgång utanför bloggen påverkar hur jag tar åt mig inlägget 

Instämmer inte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Instämmer helt 

4. inlägg är skickligt utformat 

Instämmer inte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Instämmer helt 

5. har vana av produkten 

Instämmer inte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Instämmer helt 

6. rekommendationer är professionella 

Instämmer inte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Instämmer helt 

 

Jag anser att bloggarens… 

4. inlägg är händelserikt 

Instämmer inte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Instämmer helt 

2. inlägg är uttrycksfullt 

Instämmer inte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Instämmer helt 

3. inlägg tilltalar mig 

Instämmer inte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Instämmer helt 

4. inlägg är attraktivt 
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Instämmer inte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Instämmer helt 

5. inlägg är spännande 

Instämmer inte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Instämmer helt 
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Bilaga 2. Blogginlägg 1 Serla sponsrat 

Hur mår ni?? Lilleplutt har varit feberfri hela dagen, hurra. Vi har bakat till helgens kalas för 

fullt och köket ser ut därefter, hehe. I samarbete med Serla provar vi deras nya 

hushållspapper som kommer i lösa ark och förvaras i dispenser (eller ja man kan ta dem direkt 

ur förpackningen med om man inte vill ha dem i en hållare). Sååå grymt smidigt, särskilt med 

små barn hemma som spiller och kladdar i tid och otid och gärna torkar upp efter sig förvisso 

men när de går och ska ta ”en liten bit” papper från en rulle så slutar det oftast med hava 

rullen.. Känns det bekant? I den här kommer bara ett ark upp i taget, perfekt! Invigde dem i 

fredags till årets första grillning då vi grillade ribs med Jack Daniels Glace. Är det något man 

blir klibbig av så är det ribs, och med denna behöver man inte hålla i nån rulle eller 

förpackning med kladdiga fingrar och dra av pappret utan lyfter bara upp ett papper som 

lossnar av sig själv och drar upp nästa en bit så det är redo. Ni hör så smidigt! 

 

Bilaga 3. Blogginlägg 2 Serla icke sponsrat 

 

Hur mår ni?? Lilleplutt har varit feberfri hela dagen, hurra. Vi har bakat till helgens kalas för 

fullt och köket ser ut därefter, hehe. Jag har prövat Serla och deras nya hushållspapper som 

kommer i lösa ark och förvaras i en dispenser (eller ja man kan ta dem direkt ur 

förpackningen med om man inte vill ha dem i en hållare). Sååå grymt smidigt, särskilt med 

små barn hemma som spiller och kladdar i tid och otid och gärna torkar upp efter sig förvisso 

men när de går och ska ta ”en liten bit” papper från en rulle så slutar det oftast med hava 

rullen.. Känns det bekant? I den här kommer bara ett ark upp i taget, perfekt! Invigde dem i 

fredags till årets första grillning då vi grillade ribs med Jack Daniels Glace. Är det något man 

blir klibbig av så är det ribs, och med denna behöver man inte hålla i nån rulle eller 

förpackning med kladdiga fingrar och dra av pappret utan lyfter bara upp ett papper som 

lossnar av sig själv och drar upp nästa en bit så det är redo. Ni hör så smidigt! 
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Bilaga 4. Blogginlägg 3 Reebok sponsrat 

Jag testar en ny sko från Reebok. Den heter ZQUICK och är en allroundsko med bra grepp. 

Den passar bra för dig som både springer och kör styrketräning i gymmet i samma pass. Den 

är snabb och har flexibel struktur både i sula och ovansida. Jag tycker att Reebok CQUICK 

har grymt snygg design med det svarta rutmönstret och den orangerosa färgen. Jag gillar skor 

som verkligen sticker ut! Jag är inte van vid träningsskor som har rejäl dämpning i sig, jag 

brukar använda så kallade minimalistiska träningsskor. Med Reebok ZQUICK studsar jag 

fram på gymmet på Rosa Skrot. :-)   

 

Detta inlägg skrevs i samarbete med Reebok. 

 

Bilaga 5. Blogginlägg 4 Reebok icke sponsrat 
 

Jag testar en ny sko från Reebok. Den heter ZQUICK och är en allroundsko med bra grepp. 

Den passar bra för dig som både springer och kör styrketräning i gymmet i samma pass. Den 

är snabb och har flexibel struktur både i sula och ovansida. Jag tycker att Reebok CQUICK 

har grymt snygg design med det svarta rutmönstret och den orangerosa färgen. Jag gillar skor 

som verkligen sticker ut! Jag är inte van vid träningsskor som har rejäl dämpning i sig, jag 

brukar använda så kallade minimalistiska träningsskor. Med Reebok ZQUICK studsar jag 

fram på gymmet på Rosa Skrot. :-) 
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Bilaga 6. Översiktstabell Serla sponsrat 

Uppriktighet Min Max Medelvärde Standardavvikelse 
Ärlighet 1 7 3,2 1,939 
Uppriktighet 1 6 3,65 1,59 
Trovärdighet 1 7 3,4 1,655 

     Professionalism Min Max Medelvärde Standardavvikelse 
Noggrann 1 7 4,75 1,545 
Informativ 2 7 4,6 1,319 
Framgångsrik 1 7 4,8 1,964 
Skickligt 1 5 2,35 1,108 
Tränad 1 6 3,45 1,396 
Professionell 1 5 2,15 1,1079 

     Attraktion Min Max Medelvärde Standardavvikelse 
Dynamiskt 1 7 3,15 1,681 
Uttrycksfullt 1 6 3,35 1,388 
Tilltalande 1 6 2,7 1,792 
Attraktivt 1 6 2,55 1,746 
Spännande 1 6 2,1 1,338 
 

Bilaga 7. Översiktstabell Serla icke sponsrat 
 

Uppriktighet Min Max Medelvärde Standardavvikelse 
Ärlighet 1 6 4,15 1,459 
Uppriktighet 1 6 4,3 1,584 
Trovärdighet 1 7 4,4 1,655 

     Professionalism Min Max Medelvärde Standardavvikelse 
Noggrann 2 7 4,8 1,72 
Informativ 2 7 5 1,549 
Framgångsrik 1 7 4,6 1,8 
Skickligt 1 5 2,75 1,337 
Tränad 1 7 3,9 1,578 
Professionell 1 5 2,65 1,276 

     Indikatorer- attraktion Min Max Medelvärde Standardavvikelse 
Dynamiskt 1 7 3,95 1,746 
Uttrycksfullt 1 7 4,4 1,562 
Tilltalande 1 6 2,65 1,905 
Attraktivt 1 7 3,15 2,104 
Spännande 1 6 2,25 1,813 
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Bilaga 8. Översiktstabell Reebok sponsrat 

Uppriktighet Min Max Medelvärde Standardavvikelse 
Ärlighet 1 7 2,8 1,691 
Uppriktighet 1 6 2,826 1,307 
Trovärdighet 1 6 2,7 1,676 

     Professionalism Min Max Medelvärde Standardavvikelse 
Noggrann 2 7 4,6 1,562 
Informativ 2 7 4,65 1,388 
Framgångsrik 1 7 4,75 2,07 
Skickligt 1 6 3 1,732 
Tränad 1 7 3,4 1,715 
Professionell 1 6 3,2 1,536 

     Attraktion Min Max Medelvärde Standardavvikelse 
Dynamiskt 1 6 2,55 1,396 
Uttrycksfullt 1 6 3,55 1,774 
Tilltalande 1 7 3,45 2,132 
Attraktivt 1 6 2,9 1,67 
Spännande 1 6 2,6 1,625 
	  
	  
Bilaga 9. Översiktstabell Reebok icke sponsrat 

Uppriktighet Min Max Medelvärde Standardavvikelse 
Ärlighet 1 6 3,071 1,462 
Uppriktighet 1 7 3,393 1,676 
Trovärdighet 1 6 3,214 1,52 

     Professionalism Min Max Medelvärde Standardavvikelse 
Noggrann 1 7 4,786 1,739 
Informativ 1 7 5,321 1,441 
Framgångsrik 1 7 5 1,711 
Skickligt 1 5 2,786 1,264 
Tränad 1 6 3,25 1,703 
Professionell 1 4 2,536 1,017 

     Attraktion Min Max Medelvärde Standardavvikelse 
Dynamiskt 1 5 2,679 1,364 
Uttrycksfullt 1 7 4,357 1,586 
Tilltalande 1 5 2,857 1,381 
Attraktivt 1 5 2,929 1,1 
Spännande 1 5 2,75 1,09 
	  
	  
 


