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Abstract 

Title:!Product!Placement!in!Swedish!Blogs!–!a!qualitative!study!of!eYwom!effects!from!a!

business!perspective 

Seminar)date:!2013Y06Y05 

Course:!FEKH29!Degree!Project!Undergraduate!level,!Business!Administration,!

Undergraduate!level!15!ECTSYcredits 

Authors:)Liza!Bogatyrev,!Ebba!Lindberg 

Advisor:!Clara!Gustafsson 

Key)words:!EYwom,!EYtrust,!Product!Placement,!Online!Culture,!B2C 

Purpose:!The!purpose!of!this!paper!is!to!examine!the!eYwom!effects!in!Swedish!blogs!as!

a!product!placement!channel!in!order!to!gain!better!understanding!of!the!components!

that!comprise!a!successful!product!placement!from!a!business!perspective.!We!aim!to!do!

so!by!studying!practice!within!the!Swedish!lifestyle!product!market. 

Methodology:)A!qualitative!study!with!a!hermeneutic!view!has!been!conducted!with!an!

inductive!approach!containing!deductive!elements.!Primary!data!has!been!gathered!

through!semiYstructured!interviews,!secondary!data!has!been!collected!from!scientific!

publications,books!and!industry!reports!which!we!have!perceived!as!credible!and!

relevant!to!our!purpose. 

Theoretical)perspective:!This!paper!is!based!on!the!theoretic!framework!surrounding!

product!placement,!persuasion!knowledge,!eYwom!and!eYtrust. 

Empirical)foundation:))The!paper!is!based!on!semiYstructured!interviews!with!business!

representatives,!bloggers,!blog!readers!as!well!as!external!topic!area!experts. 

Conclusions:)!Successful!product!placement!can!add!value!to!all!stakeholders,from!the!

business!itself,!to!the!blogger!as!well!as!the!blog’s!readers!when!the!placed!product!is!

well!aligned!with!the!blogger's!topic!area!and!the!reader’s!interests.Contributing!to!

useful!blog!content!can!pave!the!business’!way!to!creating!an!efficient!placement!

context.!A!model!of!a!holistic!view!on!product!placement!is!presented.! 



!

!

Sammanfattning 

Titel:)Produktplacering!i!svenska!bloggar!Y!en!kvalitativ!studie!av!eYwomeffekter!ur!ett!

företagsperspektiv 

Examinationsdatum:!2013Y06Y05 

Kurs:!FEKH29!Kandidatuppsats!i!marknadsföring,!Företagsekonomi,!Grundnivå!!15!HP 

Författare:)Liza!Bogatyrev,!Ebba!Lindberg 

Handledare:)Clara!Gustafsson 

Nyckelord:!EYwom,!EYförtroende,!Produktplacering,!Onlinekultur,!B2C 

Syfte:)Denna!uppsats!avser!att!undersöka!eYwomeffekter!hos!svenska!bloggar!som!

produktplaceringskanal!utifrån!ett!företagsperspektiv!för!att!skapa!förståelse!kring!

komponenterna!i!en!framgångsrik!produktplacering!genom!att!diskutera!praxis!i!den!

svenska!marknaden!för!livsstilsprodukter. 

Metod:!En!kvalitativ!studie!har!genomförts!med!ett!hermeneutiskt!synsätt.!Studien!är!

induktiv!med!deduktiva!inslag.!Primärdatan!består!av!semistrukturerade!intervjuer.!

Sekundärdatan!kommer!främst!från!vetenskapliga!artiklar!men!även!böcker!har!använts!

liksom!relevanta!branschrapporter. 

Teoretisk)referensram:!Uppsatsen!är!baserad!på!teorier!kring!produktplacering,!

persuasion!knowledge,!eYwom!och!eYförtroende 

Empiri:!Den!empiriska!grunden!för!uppsatsen!består!av!semistrukturerade!intervjuer!

med!företag,!bloggare,!bloggläsare!samt!externa!experter. 

Slutsatser:)En!effektiv!produktplacering!kan!gynna!samtliga!intressenter!från!det!

placerande!företaget!till!bloggaren!och!bloggens!läsare.!En!förutsättning!för!detta!är!att!

den!placerade!produkten!är!relevant!för!bloggens!ämnesområde!och!läsarnas!intressen.!

Företag!bör!bidra!till!nyttigt!innehåll!för!att!på!så!sätt!skapa!sig!en!effektiv!

placeringskanal.!En!modell!för!en!holistisk!produktplaceringssyn!presenteras. 
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1.#Inledning 

Inledningsvis#presenteras#en#bakgrund#till#ämnesvalet#i#form#av#en#problemdiskussion.#Med#

utgångspunkt#i#diskussionen#kring#produktplacering#i#samtida#bloggkontext#och#de#olika#

perspektiv#som#problemet#inrymmer#presenteras#därefter#uppsatsens#frågeställning#vilken#

ligger#till#grund#för#studiens#syfte.# 
 

1.1.)Problemdiskussion 

Året!är!2013!och!livsstilsbloggare!skrattar!hela!vägen!till!banken.!Till!synes!vanliga!

människor!med!intresse!för!att!dela!med!sig!av!sina!liv,!åsikter!och!intressen!till!

omvärlden!via!sina!bloggar!har!kommit!att!bli!levande!reklamtavlor!och!symbolisera!

konsumentmakt!på!ett!sätt!vi!bara!alldeles!nyligen!har!introducerats!för!tack!vare!sitt!

växande!inflytande!över!konsumenters!köpbeslut!(Riegner,!2007).!Konventionell!

marknadskommunikation!i!samband!med!underhållning!har!tappat!en!del!av!sin!

genomslagskraft.!För!att!synas!måste!varumärken!numera!ta!plats!i!innehållet!(Williams!

et!al.,!2011)!och!en!djupare!förståelse!för!dessa!relativt!nya!informationskällors!

inflytande!över!konsumenters!köpbeslut!har!kommit!att!bli!en!framgångskomponent!för!

marknadsförare!(Riegner,!2007). 
 

Bloggar!hör!till!så!kallat!User!Created!Content!(OECD,!2007),!det!vill!säga!innehåll!som!

genereras!av!användaren!i!bland!annat!sociala!medier!och!har!funnits!sedan!1990Ytalet!

men!först!nyligen!växt!fram!som!en!självklar!del!av!onlinekulturen!(Doyle!et!al.,!2012).!

Från!att!ha!lyssnat!på!experter,!inspirerats!av!film,!tv!och!tidningar!vid!valet!av!

konsumtionsvaror!har!vi!som!konsumenter!skiftat!fokus!till!att!fråga!oss!vad!våra!

jämlikar!tycker!om!och!varför.! 

!

År!2006!gick!27!%!av!internetanvändarnas!tid!online!åt!kommunikationsaktiviteter!

(Riegner,!2007)!vilket!ytterligare!förstärker!intrycket!av!att!detta!är!en!väsentlig!del!av!

onlinekulturen.!Riegner!(2007)!beskrev!denna!utveckling!som!en!adoption!av!The!Web!

2.0.!Vidare!presenterar!Reigner!(2007)!slutsatsen!att!den!genomsnittlige!

internetanvändaren!år!2006!utförde!2,4!av!6!studerade!så!kallade!innehållsskapande!

aktiviteter!som!exempelvis!aktivt!deltagande!i!produktrecensioner!online,!bloggande!
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och!bloggkommentarer!och!annat!produktrelaterad!social!interaktion.!Utöver!detta!

påpekar!Riegner!(2007)!att!den!så!kallade!”Youtube!Y&!MyspaceY!generationen”!kan!

komma!att!vara!av!betydelse!för!utvecklingen!av!framtidens!elektroniska!word!of!mouth!

(eYwom).!Bloggar!har!bland!andra!av!Doyle!et!al.!(2012)!samt!Hsu!et!al.!(2013)!funnits!

vara!en!värdefull!källa!för!konsumenter!som!söker!produktinformation!som!

beslutsunderlag!inför!köpbeslut.! 
 

2007!utkom!OECD!med!rapporten!The#Participative#Web!i!vilken!sociala!medier,!där!

varje!användare!själv!kan!skapa!och!dela!innehåll,!tillskrevs!en!tilltagande!roll!i!

näringslivet.!Fyra!år!senare!styrktes!detta!ytterligare!av!Wegert!(2010)!som!i!sin!

rapport!Reach#your#customers#while#social#media#peaks!presenterar!att!81!procent!av!alla!

konsumenter!vänder!sig!till!sociala!medier!för!information!som!sedan!används!som!

beslutsunderlag!vid!köp,!varav!74!procent!av!dessa!konsumenter!ansåg!att!

informationen!var!av!vikt!för!köpbeslutet!(Hsu!et!al.,!2013). 
 

Produktplacering!har!i!underhållningssammanhang!studerats!utifrån!ett!

effektivitetsperspektiv!av!bland!andra!Percy!(2006),!Cowley!&!Barron!(2008)!och!!

Williams!et!al.!(2011).!Produktplacering!i!bloggvärlden!har!dock!inte!tilldelats!särskild!

uppmärksamhet!i!forskningsvärlden!förrän!alldeles!nyligen!av!bland!andra!Doyle!et!al.!

(2012)!samt!Hsu!et!al.!(2013)!då!bloggen!först!nyligen!utvecklats!till!en!potentiellt!viktig!

kanal!för!produktplacering!tack!vare!bloggares!ökade!inflytande!över!läsares!

köpintentioner.!Hsu!et!al.!(2013)!menar!att!innehållet!i!en!blogg!kan!påverka!

konsumentens!intentioner!på!flera!nivåer!i!beslutsprocessen,!från!behovsidentifikation!

till!informationssökning!och!köpbeslut. 

Man!kan!ana!ett!paradigmskifte!från!att!ha!ansett!traditionella!medier!som!exempelvis!

film,!tv,!serier!och!fackreportage!som!användbara!kanaler!för!produktplacering!till!att!

sträva!efter!att!komma!närmare!konsumenten!genom!bland!annat!sociala!medier.!

Anledningarna!till!detta!kan!vara!flera,!varav!en!kan!vara!förändringen!i!konsumenters!

aktiva!sökande!efter!svar!på!specifika!frågor!och!intressen.!Man!talar!om!ett!långsiktigt!

skifte!till!samverkande!utifrån!gemensamma!intressen!snarare!än!samma!geografiska!

placering!(Wang!&!Fesenmaier,!2003).! 

Vidare!är!produktplacering!i!bloggar!aktuellt!ur!ett!etiskt!perspektiv!då!den!relativt!nya!

radio!och!tvYlagen!(SFS!2010:696)!först!nyligen!fastställde!en!samling!regler!kring!hur!
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produktplacering!och!upplysning!kring!sådana!subtila!reklambudskap!får!ske!i!

konventionella!medier!som!radio!och!tv.!Att!sociala!medier!ännu!inte!omfattas!av!

liknande!ramar!gör!att!produktplaceringar!i!bland!annat!bloggar!tillåts!ett!relativt!brett!

svängrum!i!termer!av!utförande!vilket!kan!tolkas!som!ett!incitament!för!praktiker!att!

utnyttja!detta!spelrum!på!olika!sätt!utifrån!egna!mål!och!resurser.! 
 

Detta!relativt!nya!sätt!att!marknadsföra!sina!produkter!och!värden!på!anses!inte!

ensidigt!positivt.!Bloggar!som!marknadsföringskanal!har!väckt!viss!debatt!och!

kontrovers!kring!huruvida!det!är!riskfritt!för!ett!företag!att!använda!sig!av!sådan!

marknadsföring!i!och!med!att!varumärket!som!exponeras!associeras!till!karaktärer!och!

situationer!där!produkten!är!placerad!(Williams!et.!al.,!2011)!.!Vidare!menar!bland!

andra!Percy!(2006)!att!subtila!placeringar!inte!är!lika!effektiva!som!de!kan!framstå!vid!

första!anblicken!då!dessa!oftast!blir!förbisedda!såvida!inte!sammanhanget!för!

placeringen!väcker!starka!känslor.!Samtidigt!kritiseras!mer!framträdande!

produktplaceringar!av!bland!annat!Cowley!&!Barron!(2008)!utifrån!antagandet!att!

sådana!placeringar!väcker!irritation!hos!budskapets!mottagare!när!dessa!blir!medvetna!

om!att!det!rör!sig!om!en!produktplacering.! 
 

Fördelar!med!produktplacering!som!kan!verka!uppenbara!vid!en!första!anblick!är!

möjligheten!att!nå!rätt!målgrupp!på!ett!kostnadseffektivt!sätt!samt!väcka!engagemang!

för!sitt!varumärke.!Cowley!&!Barron!(2008)!påpekar!att!en!styrka!i!produktplacering!

som!verktyg!är!att!konsumenten!inte!kan!välja!bort!budskapet!när!det!ingår!i!

underhållningen.!!
 

Samtidigt!finns!en!del!risker!med!att!varumärket!associeras!med!den!uppfattning!som!

råder!kring!bloggen!där!varumärket!exponeras.!Enligt!Doyle!et!al.!(2012)!finns!en!grund!

för!bristande!förtroende!gentemot!bloggare!då!informationsspridning!i!bloggar!inte!sker!

på!samma!sätt!som!i!traditionella!medier!vilket!kan!skapa!misstanke!hos!konsumenten.!

Eftersom!bloggande!är!tillgängligt!för!alla!som!vill!göra!sin!röst!hörd!förknippas!

bloggare!stundtals!med!bristande!kunskap!och!informationsskevhet!(Doyle!et!al.,!2012). 
 

 

Vi!kommer!i!denna!uppsats!att!undersöka!företagens!perspektiv!på!produktplacering!i!

bloggar!som!marknadsföringsverktyg!utifrån!existerande!teorier!om!produktplacering,!
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eYförtroende,!eYwom!Y!det!vill!säga!elektroniskt!word!of!mouth!och!PKMYmodellen!för!

individens!hantering!av!övertygelseförsök!för!att!därefter!presentera!vårt!bidrag!till!

forskningsfälten!eYwom,!social!media!strategy!och!onlinekultur.! 
 

Med!ovannämnda!avgränsningar!har!vi!valt!att!fokusera!på!en!frågeställning!som!lyder: 

Vilka#framgångskomponenter#i#termer#av#positiva#e.womeffekter#kan#man#identifiera#för#

produktplacering#i#svenska#bloggar#utifrån#ett#företagsperspektiv?## 
 

1.2.)Syfte 

Syftet!är!att!undersöka!produktplacering!i!svenska!bloggar!utifrån!ett!

företagsperspektiv,!med!förhoppning!att!bidra!till!eYwom,!social!mediestrategi!och!

consumer!cultureYteorier. 
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2.#Metod 

Inledningsvis#presenteras#studiens#metoder#för#att#därefter#diskuteras#med#hänsyn#till#

studiens#syfte.#Studien#är#kvalitativ#och#genomförd#med#ett#induktivt#angreppssätt#med#

deduktiva#inslag.#Ett#hermeneutiskt#synsätt#har#tillämpats.#Vidare#har#netnografi#spelat#

en#stor#roll#i#genomförandet.#Efter#att#ha#redogjort#för#begreppen#kvalitativa#metoder,#

induktiva#och#deduktiva#synsätt,#hermeneutik#och#netnografi#beskrivs#tillvägagångssättet#

vid#den#informationssamling#som#har#gjorts.#Avsnittet#består#till#viss#del#även#av#

presentation#av#intervjupersonerna#och#en#närmare#beskrivning#av#metoden#chattintervju. 
 

2.1.)Metoddiskussion 

2.1.1.)Kvalitativa)metoder 

Studien!är!genomförd!med!!kvalitativa!metoder.!Inom!kvalitativ!forskning!råder!flera!

traditioner,!däribland!naturalism!(Bryman!&!Bell,!2005),!vilket!syftar!till!att!möta!

människor!i!en!naturlig!omgivning!för!att!förstå!deras!sociala!verklighet!som!den!är!

(Bryman!&!Bell,!2005).!Avsikten!är!att!studera!de!känslor!och!subjektiva!upplevelser!

hos!studiens!intervjupersoner!som!mest!effektivt!undersöks!med!en!sådan!metod.!Man!

rekonstruerar!ofta!situationer!för!intervjupersonerna!(Bryman!&!Bell,!2005)!vilket!ökar!

trovärdigheten!i!deras!svar.!Det!finns!en!unik!möjlighet!att!möta!intervjupersonerna!i!

deras!naturliga!miljö,!nämligen!internet!som!uppstår!tack!vare!att!studiens!ämne!är!

naturligt!inbäddat!i!denna!kontext.!Därför!kan!de!rådande!omständigheterna!med!fördel!

utnyttjas!för!att!kunna!komma!närmare!och!skapa!en!förståelse!för!de!känslor!och!

intryck!som!!befaras!hade!gått!förlorade!i!en!kvantitativ!undersökning.!Kvalitativ!

forskning!tar!hänsyn!till!etiska!synpunkter,!reaktiva!effekter!samt!i!vilken!grad!

människors!liv!påverkas!(Bryman!&!Bell,!2005).!

!!

!

!
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Man!kan!kritisera!kvalitativ!forskning!för!att!vara!ostrukturerad!och!flexibel!eftersom!

den!ger!utrymme!för!påverkan!från!olika!håll,!exempelvis!genom!att!forskaren!åläggs!ett!

tolkningsansvar)(Bryman!&!Bell,!2005).!Det!finns!även!kritik!som!säger!att!man!forskar!

utifrån!en!ofullständigt!avbildad!omvärld.!Vi!är!medvetna!om!att!den!världsbild!som!

studeras!främst!figurerar!i!den!specifika!kontext!som!vi!undersökningen!genomförs!i,!

ambitionen!är!således!inte!att!utgå!ifrån!en!fullständigt!avbildad!verklighet.!Genom!att!

arbeta!med!en!teoretisk!referensram!av!tidigare!forskning!som!bedrivits!inom!ramarna!

för!samma!kontext!önskar!vi!snarare!att!bidra!till!de!delar!av!ämnesområdet!som!inte!

tidigare!avhandlats!utifrån!samma!infallsvinkel!än!att!beskriva!en!fullständig!verklighet.!

Vissa!menar!att!kvalitativ!forskning!är!för!subjektiv!eftersom!forskaren!påverkas!av!den!

information!som!samlas!in!(Bryman!&!Bell,!2005).!!

!

Emellertid!anser!vi!kvalitativa!metoder!vara!lämpliga!för!studien!eftersom!tidigare!

forskning!på!området!främst!har!bedrivits!med!kvantitativa!metoder.!En!kvalitativ!

undersökning!kan!således!bidra!till!att!komplettera!de!kvantitativa!slutsatser!som!

presenterats!tidigare.!Syftet!med!studien!är!att!undersöka!och!tolka!det!som!inte!kan!

fångas!med!siffror.!Kvalitativ!metod!innebär!att!forskaren!hämtar!intryck!från!

intervjuer,!artiklar,!böcker!och!i!iakttagelser!där!forskaren!får!utrymme!att!reflektera.!
!

2.1.2.)Deduktivt)och)induktivt)synsätt 

Inom!teori!och!forskning!skiljer!man!på!mellan!en!rad!olika!synsätt!på!olika!nivåer!men!

några!av!de!mest!centrala!är!de!deduktiva!och!induktiva!synsätten.!Skillnaden!mellan!

dessa!är!att!deduktiva!synsätt!innebär!att!teorier!leder!till!observationer!och!resultat!

medan!ett!induktivt!synsätt!innebär!det!motsatta,!det!vill!säga!att!observationer!och!

resultat!leder!till!teorier!(Bryman!&!Bell,!2009).!Deduktivt!synsätt!används!främst!vid!

kvantitativ!forskning!och!induktivt!synsätt!oftast!vid!kvalitativ!forskning.!Slutsatserna!

bygger!främst!på!empirisk!data!och!studien!är!baserad!på!befintliga!teorier.!Uppsatsen!

är!således!skriven!ur!ett!induktivt!synsätt!med!deduktiva!inslag.!! 
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2.1.3.)Hermeneutisk)vetenskapssyn 

Ett!hermeneutiskt!synsätt!syftar!till!att!tolka!den!information!som!framkommer!snarare!

än!att!använda!den!för!att!beskriva!en!absolut!verklighet.!Hermeneutiken!bygger!ofta!på!

forskarens!förförståelse!av!den!undersökta!kontexten.!Bryman!&!Bell!(2005)!talar!bland!

annat!om!fenomenologi!som!handlar!om!hur!individer!skapar!mening!i!sin!värld,!och!hur!

forskaren!sätter!sina!egna!förutfattade!uppfattningar!inom!parentes!för!att!förstå!den!

världen.!Eftersom!vi!båda!hör!till!den!så!kallade!“YoutubeYgenerationen”!(Riegner,!

2007)!det!vill!säga!har!växt!upp!i!en!värld!där!sociala!medier!har!spelat!en!central!roll!

för!informationssökning,!interaktion!och!underhållning!anser!vi!att!det!både!är!

intressant!och!naturligt!att!bedriva!vår!studie!med!denna!utgångspunkt.!I!såväl!arbete!

som!privat!växlar!vi!kontinuerligt!mellan!de!olika!perspektiv!som!studiens!

intervjupersoner!har.!En!av!oss!arbetar!med!marknadsföring!av!konsumentprodukter!

samt!har!bakgrund!i!planering!och!genomförande!av!event!och!den!andra!har!ägnat!sju!

år!åt!industriell!PR!i!logistikbranschen.!Vårt!informationssökande!som!konsumenter!och!

vår!interaktion!med!omvärlden!via!sociala!medier!såsom!Facebook,!Twitter,!bloggar!

(som!vi!båda!läser!och!en!av!oss!skriver),!bloggkommentarsfält!och!andra!

diskussionsforum!samt!i!egenskap!av!läsare!av!såväl!traditionella!nyhetsartiklar!som!

User!Created!Content!(UCC)!anser!vi!ger!oss!en!viss!nivå!av!förförståelse!för!dessa!

miljöer!och!de!kulturer!som!råder!inom!dessa.!Denna!förförståelse!bidrar!till!vårt!

intresse!för!att!bedriva!studien!på!detta!vis.!Vår!utgångspunkt!är!till!viss!del!präglad!av!

egna!erfarenheter,!förväntningar!och!framtidstro!men!handlar!främst!om!ett!genuint!

intresse!och!passion!för!att!vidga!våra!egna!vyer!i!vår!egen!naturliga!miljö.! 
 

2.1.4.)Netnografi 

I!enlighet!med!det!som!har!nämnts!ovan!ifråga!om!vår!avsikt!att!fokusera!på!en!specifik!

kontext!snarare!än!att!avbilda!en!fullständig!verklighet!har!netnografi!som!

forskningsmetod!spelat!en!stor!roll!för!studien.!Benämningen!“netnografi”!

sammanfattar!denna!kvalitativa!forskningsmetod!som!etnografi!på!internet!och!syftar!

till!att!anpassa!etnografiska!forskningsmetoder!till!en!onlinemiljö. 
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Kozinets!(2002)!föreslår!att!den!populära!termen!Virtual!Communities!det!vill!säga!

grupperingar!av!konsumenter!som!vänder!sig!till!varandra,!interagerar!och!bygger!upp!

gemenskaper!online!utifrån!gemensamma!intressen!är!något!vilseledande,!eftersom!

prefixet!Virtual!skulle!antyda!att!gemenskaper!av!sådant!slag!är!mindre!verkliga!än!

andra.!!Istället!menar!Kozinets!(2002)!att!sociala!grupper!av!denna!typ!betraktas!som!

verkliga!av!dess!deltagare!och!har!således!en!inverkan!på!flera!aspekter!av!deras!

beteende,!däribland!köpbeteende!(Kozinets,!2002).!För!att!undersöka!den!här!typen!av!

verklighet!anser!Kozinets!(2002)!därför!att!konventionella!företagsekonomiska!

forskningsmetoder!som!exempelvis!fokusgrupper!och!fysiska!intervjuer!är!otillräckliga!

och!stundtals!onödigt!resurskrävande.!Vidare!innebär!sådana!forskningsmetoder!en!

högre!grad!av!påflugenhet,!förkonstling!och!dekontextualisering!än!netnografi!

(Kozinets,!2002).!Kozinets!(2002)!menar!att!detta!skulle!kunna!undvikas!genom!att!

forskningen!bedrivs!inom!den!undersökta!kontextens!naturliga!onlinemiljö.!I!vårt!fall!

kommer!detta!att!uttryckas!bland!annat!genom!vår!insamling!av!primärdata!där!vi!har!

valt!att!möta!våra!intervjupersoner!direkt!i!den!undersökta!onlinemiljön!genom!att!

bland!annat!genomföra!intervjuer!via!chatt!i!realtid.!Mer!om!denna!intervjumetod!i!

avsnitt!2.2.8.!I!enlighet!med!Kozinets!(2002)!påstående!att!en!sådan!miljö!är!mindre!

påflugen!och!artificiell!strävar!vi!efter!att!undersöka!ämnet!under!så!naturliga!

förhållanden!som!möjligt!vilket!förhoppningsvis!mynnar!ut!i!en!högre!grad!av!

trovärdighet!i!resultatet.!Det!är!dock!viktigt!att!påpeka!att!netnografi!innebär!en!rad!

utmaningar!där!en!central!sådan!är!kravet!på!forskarens!förmåga!att!tolka!den!

insamlade!datan!på!ett!trovärdigt!sätt!(Kozinets!2002).!Kozinets!(2002)!menar!att!

forskaren!bör!följa!konventionella!kvalitativa!forskningsmetoder!men!samtidigt!vara!

medveten!om!att!netnografi!till!största!delen!undersöker!diskursen!i!textform,!vilket!

medför!en!rad!begränsningar.!Ett!exempel!på!sådan!begränsning!med!netnografi!är!den!

höga!nivå!av!kontroll!som!intervjupersonen!ges!i!termer!av!möjlighet!att!presentera!sin!

identitet!utifrån!egna!preferenser,!då!forskaren!går!miste!om!en!del!av!den!interaktion!

som!sker!i!konventionell!etnografi!och!inbegriper!observationer!i!personens!

kroppsspråk!och!andra!beteenden.!Forskaren!bör!anta!att!intervjupersonerna!kommer!

att!uppvisa!en!mer!kontrollerad!och!tillrättalagd!identitet!(Kozinets,!2002).!Ett!exempel!

på!detta!kan!vara!en!bloggare!som!svarar!på!intervjufrågorna!med!ett!visst!mått!av!

självcensur!för!att!upprätthålla!en!viss!image.!Emellertid!är!netnografi!en!lämplig!metod!

när!man!syftar!till!att!studera!beteendet!snarare!än!personen!(Kozinets,!2002).!!
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Eftersom!studiens!syfte!till!största!delen!handlar!om!just!beteendet!mer!än!dess!utövare!

anser!vi!därför!att!netnografi!är!en!lämplig!metod.! 

Ytterligare!en!begränsning!med!netnografi!i!marknadsföringsrelaterade!studier!är!enligt!

Kozinets!(2002)!det!ansvar!som!åläggs!forskaren!att!identifiera!hur!representativ!den!

valda!undersökningskontexten!är!för!syftet.!I!vårt!fall!handlar!utmaningen!om!att!avgöra!

hur!väl!våra!valda!intervjupersoner!som!exempelvis!bloggare!eller!bloggläsare!

representerar!den!miljö!uppsatsen!syftar!till!att!undersöka,!nämligen!den!svenska!

bloggosfären.!!Vi!förlitar!oss!därför!till!viss!del!på!vår!förförståelse!för!ämnesområdet!i!

enlighet!med!det!som!har!beskrivits!i!stycke!2.1.3.! 

 

 

2.2.)Informationsinsamling 

2.2.1.)Kvalitativ)intervju 

Primärdata!har!samlats!in!via!intervjuer.!Vilken!typ!av!intervju!man!använder!spelar!roll!

beroende!på!vilken!information!man!vill!få!tag!i!(Bell,!1995).!Intervjumetoderna!som!har!

använts!är!styrd/!fokuserad!intervju.!Det!innebär!att!man!inte!använder!något!

frågeformulär!med!exakta!frågor,!utan!snarare!följer!en!viss!förbestämd!struktur!genom!

att!avhandla!en!rad!teman!som!skall!täckas!under!intervjuns!gång!(Bell,!1995).!!

!

Utifrån!ett!formulär!med!ämnen!och!öppna!frågor!har!det!först!genomförts!en!

pilotundersökning!för!att!undersöka!huruvida!frågorna!ledde!samtalet!som!det!var!

tänkt.!Därefter!har!en!del!av!frågorna!omformulerats!efter!behov!för!att!!anpassas!till!

studiens!syfte!samt!intervjupersonerna.!Genom!en!sådan!anpassning!har!intervjuguiden!

skräddarsytts!för!att!omfatta!de!teman!som!studien!undersöker.!För!att!nå!varje!

intervjuperson!utifrån!dess!unika!situation!har!de!konkreta!frågorna!anpassats!

ytterligare!språkmässigt!beroende!på!intervjuperson!samt!ställs!vid!olika!tidpunkter!

under!intervjuns!gång!beroende!på!hur!intervjun!har!förflutit!för!att!hålla!ett!jämnt!

flöde.!

!
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Eftersom!intervjuer!har!genomförts!med!intervjupersoner!ur!flera!olika!

intressentgrupper!där!var!och!en!har!sin!unika!infallsvinkel!och!perspektiv!både!på!

företagarsidan,!bloggarsidan!samt!bloggläsare!och!experter!är!det!tänkbart!att!ett!

standardiserat!frågeformulär!ger!en!alldeles!för!snäv!bild!av!dessa!situationer!vilket!

medför!en!risk!att!gå!miste!om!varje!intervjupersons!unika!upplevelser!och!värderingar.!

Eftersom!studien!är!genomförd!utifrån!en!hermeneutisk!vetenskapssyn!strävar!vi!efter!

att!undersöka!och!tolka!varje!intervjupersons!personliga!intryck!i!en!miljö!som!är!så!

nära!deras!naturliga!kontext!som!möjligt.! 
 

 

2.2.2.)Intervjupersoner 

Intervjupersonerna!är!uppdelade!i!fyra!intressentgrupper!vilka!består!av!

produktplacerande!företag,!bloggare,!bloggläsare!samt!externa!aktörer!med!varierande!

intressen!i!sakfrågan.!De!sistnämnda!är!experter!på!ämnesområdet.!Eftersom!studien!är!

genomförd!ur!ett!företagsperspektiv!där!en!del!av!syftet!är!att!presentera!slutsatser!som!

kan!vara!relevanta!för!praktiker!har!stor!vikt!fästs!kring!direkta!intressenters,!det!vill!

säga!företagens,!insamlade!svar.!Lundahl!&!Skärvad!(1999)!menar!att!det!är!viktigt!att!

genomföra!intervjuer!med!samtliga!intressentgrupper!i!en!studie!där!direkta!

intressenters!bidrag!till!datainsamlingen!är!av!stor!vikt.!Eftersom!direkta!intressenters!

svar!kan!vara!känsliga!att!samla!in!och!behandla!är!det!viktigt!att!intervjua!personer!

från!andra!intressentgrupper!för!att!fastställa!vilka!data!som!är!entydiga!och!

okontroversiella!respektive!vilka!olika!uttolkningar,!värderingar,!partsinlagor!och!

slutledningar!som!förekommer!bland!intressenternas!svar!(Lundahl!&!Skärvad,!1999).!

Genomförandet!av!intervjuer!med!samtliga!intressentgrupper!har!bidragit!till!

konstruktionen!av!en!helhetsbild!utifrån!olika!intressenters!subjektiva!situationer!och!

upplevelser.!Avsikten!har!varit!att!undersöka!detta!utifrån!för!syftet!relevanta!teorier!

och!på!så!sätt!kunna!diskutera!produktplacering!som!eYwomkälla!i!den!svenska!

bloggvärlden,!inte!minst!genom!att!undersöka!huruvida!det!finns!en!diskrepans!mellan!

de!olika!intressenternas!förväntningar,!intryck!och!intressen.!!

!

!

!
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#

Namn% Grupp% Info%% Intervjutyp% Intervjulängd%
!Clara!Andersson! Företag! Brand!Manager!Une! Chattintervju! 48!min!(1083!ord)!
!Karin!Duker! Bloggläsare! Läser!humor!Eoch!livsstilsbloggar! Chattintervju! 22!min!(498!ord)!
!Liza!Engström! Bloggare! Lizaengstrom.devote.se! Chattintervju! 28!min!(980!ord)!
!Charles!Lang! Bloggläsare! Läser!musik!Eoch!modebloggar! Chattintervju! 32!min!(550!ord)!
!Frans!Liebertson! Bloggare! Mammasskolpojke.blogg.se! Chattintervju! 55!min!(852!ord)!
!Ida!Lindberg! Bloggläsare! Läser!rese!Eoch!livsstilsbloggar! Chattintervju! 47!min!(378!ord)!
!Louise!Markvi! Företag! Brand!Manager!Björn!Axén! Chattintervju! 36!min!(565!ord)!
!Kicki!Norman! Expert! Chefsredaktör!Daisy!Beauty! Telefonintervju! 30!min!(1776!ord)!
!Petter!Servenius! Expert! Grundare!Bloggexponering! Chattintervju! 60!min!(1287!ord)!
!Anton!Wetterlöf! Företag! Marknadschef!Daniel!Wellington! Chattintervju! 25!min!(451!ord)!
!Jennifer!Åkerman! Bloggare! Jenniferakerman.com! Mailintervju! (198!ord)!
!

! ! ! ! ! !Figur#1.#Intervjutabell#med#kortfattad#info#om#intervjupersonerna#samt#intervjuernas#

omfattning 

 

Intervjupersonerna!presenteras!kortfattat!i!figur!1.!Mer!detaljerad!beskrivning!följer!i!

de!nästkommande!styckena!2.2.3.Y2.2.6..!

!
 

2.2.3.)Produktplacerande)företag) 

Den!första!intressentgruppen!är!representanter!från!företag!som!erbjuder!produkter!

vilka!marknadsförs!eller!kan!marknadsföras!med!hjälp!av!bloggar.!Företagsintervjuerna!

genomfördes!bland!annat!med!flera!produktchefer!för!olika!varumärken!på!

distributionsföretaget!Scandinavian!Cosmetics.!Scandinavian!Cosmetics!som!

intervjuföretag!passar!för!studiens!syfte!eftersom!de!har!lång!erfarenhet!inom!

branschen!samt!har!visst!samarbete!med!bloggare.!Företaget!startade!1984!och!är!

ledande!distributörer!inom!MakeYup,!doft,!hudvård!och!hårvård!(scanco.se).!

Scandinavian!Cosmetics!har!ett!brett!sortiment!och!tillhandahåller!produkter!från!stora!

detaljhandelsföretag!såsom!Procter!&!Gamble!och!Parlux.!!Exempel!på!varumärken!som!

företaget!tillhandahåller!är!Björn!Axén,!Björn!Borg,!Bvlgari,!Clarins,!D&G,!Escada,!Gucci,!

Lacoste,!Max!Factor!och!Kanebo!Sensai!(scanco.se).!Följande!personer!på!Scandinavian!

Cosmetics!har!deltagit!i!studien. 
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1)!Louise!Markvi!är!Brand!manager!för!det!svenska!hårvårdsvarumärket!Björn!Axén!

från!Procter!&!Gamble!och!jobbar!på!Scandinavian!Cosmetics!
 

2)!Clara!Andersson!är!Brand!Manager!för!det!nya!ekologiska!sminkmärket!Une!som!

Scandinavian!Cosmetics!distribuerar 
 

Vidare!har!en!intervju!genomförts!med!marknadschefen!på!företaget!Daniel!Wellington!

AB,!vilka!marknadsför!sina!klockor!genom!bland!annat!samarbeten!med!bloggare.!

Daniel!Wellington!är!ett!ungt!svenskt!företag!som!erbjuder!klockor!av!egen!design!via!en!

rad!återförsäljare!samt!online!via!sin!hemsida!(danielwellington.se).!Klockorna!är!

inspirerade!av!bland!annat!England!och!den!så!kallade!preppYstilen!som!företagets!

grundare!ansåg!saknades!i!accessoarsortimentet!hos!snarlika!designvarumärken!som!

Ralph!Lauren,!Gant!och!Brooks!Brothers!(danielwellington.se).!Denna!preppYstil!

(danielwellington.se)!är!en!variant!av!klassiskt!engelskt!mode!med!marina!influenser!

och!ofta!tilltalar!en!ung!livsstilsmedveten!målgrupp.!I!studien!har!Daniel!Wellington!

representerats!av: 
 

3)!Anton!Wetterlöf!som!är!marknadschef!på!Daniel!Wellington! 
 

2.2.4.)Bloggare 

Den!andra!gruppen!består!av!livsstilsbloggare.!Tre!stycken!bloggare!har!deltagit!i!

studien.!Bloggarna!skiljer!sig!åt!i!stil!och!tema,!detta!för!att!tillföra!en!bredd!till!studien!

och!ge!underlag!för!tolkning!av!utfallet!från!olika!perspektiv.!Nedan!följer!en!kort!

presentation!av!bloggarna: 
 

4)!Frans!Liebertson!skriver!bloggen!mammasskolpojke.blogg.se.!Han!skriver!just!nu!om!

sitt!liv!i!Hong!Kong!där!han!läser!en!utbytestermin!på!Universitet.!Utan!så!mycket!fokus!

på!hans!vardag!skriver!han!mer!om!kultur!och!livsstil!(mammasskolpojke.blogg.se).!

Frans!studerar!till!Textilekonom!i!Borås!och!startade!bloggen!2011!(Frans!Liebertson,!

bloggare).! 
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5)!Jennifer!Åkerman!kommer!från!Malmö!och!är!lillasyster!till!

Hollywoodskådespelerskan!Malin!Åkerman.!Till!vardags!bor!Jennifer!Åkerman!i!USA!där!

hon!arbetar!som!modell!och!sjunger!i!band.!Utöver!detta!är!Jennifer!en!av!deltagarna!i!

programmet!Let’s!Dance!som!sänds!i!TV4!(tv4.se/letsYdance/deltagare/jennifer).!I!

hennes!blogg!skriver!hon!om!mode,!livsstil!och!resor!(jenniferakerman.com). 
 

6)!Liza!Engström!kommer!från!Göteborg!och!studerar!till!Civilekonom!i!Lund.!I!sin!blogg!

lizaengstrom.devote.se!skriver!hon!allt!från!texter!om!kärlek!till!“dagens!outfit”!och!vad!

hon!gör!om!dagarna.!I!bloggen!är!hennes!inlägg!sorterade!under!rubrikerna!kärlek,!

mode/inspiration,!outfit,!shopping!samt!tankar!och!texter!(lizaengstrom.devote.se). 
 

 

2.2.5.)Bloggläsare 

Den!tredje!gruppen!består!av!tre!slumpmässigt!utvalda!bloggläsare.!Det!är!av!hög!vikt!

för!studien!att!undersöka!bloggläsares!upplevelser!av!produktplacering!och!huruvida!

dessa!stämmer!överens!med!övriga!aktörers!förväntningar!på!effekten!av!placeringarna!

för!att!kunna!skapa!en!helhetsbild.)Läsarnas!syn!på!produktplacering!samt!

trovärdigheten!av!produktplacering!kommer!att!bidra!till!diskussionen!i!egenskap!av!

facit!då!läsarna!är!den!intressentgrupp!som!de!produktplacerande!företagen!ämnar!att!

nå!med!sin!kommunikation.!Läsarna!har!valts!genom!så!kallat!snöbollsurval!vilket!

betyder!att!den!första!intervjupersonen!tipsar!om!någon!som!i!sin!tur!tipsar!om!fler!

(Körner!och!Wahlgren,!2002).!Bryman!&!Bell!(2005)!föreslår!att!ett!sådant!urval!kan!

underlätta!identifiering!av!intervjupersoner!för!vilka!det!är!svårt!att!sätta!upp!en!

urvalsram.!En!förutsättning!för!att!bidra!till!studiens!syfte!är!att!personen!läser!bloggar,!

vilket!är!en!något!diffus!urvalsparameter.!Därför!har!bloggläsare!fått!lämna!förslag!på!

personer!de!känner!vet!läser!bloggar.! 
 

7)!Charles!Lang!läser!dagligen!både!modebloggar!och!musikbloggar 

8)!Ida!Lindberg!läser!livsstilsbloggar!och!resebloggar!några!gånger!i!veckan 

9)!Karin!Duker!läser!humorY!och!livsstilsbloggar!några!gånger!i!veckan 
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2.2.6.)Externa)aktörer 

Experter!kan!enligt!Lundahl!&!Skärvad!(1999)!ge!värdefulla!bidrag!till!en!studie!tack!

vare!sin!gedigna!erfarenhet!på!området!samt!på!grund!av!deras!ofta!omfattande!

medverkan!i!massmedier,!fackpress!och!interaktion!med!andra!experter.!Av!detta!skäl!

är!det!således!tänkbart!att!experters!bidrag!kan!komplettera!helhetsbilden!med!sin!

uppfattning!kring!denna!praxis.!!Två!expertintervjuer!med!externa!aktörer!med!dagligt!

engagemang!och!arbete!på!området!har!därför!genomförts.!Experterna!ifråga!har!olika!

intressen!och!perspektiv,!vilket!gynnar!syftet!att!presentera!och!komplettera!

helhetsbilden.! 

!

10)!Kicki!Norman!är!utbildad!journalist!och!har!tidigare!arbetat!på!både!Sveriges!Radio!

och!Sveriges!största!kvällsY!och!dagstidningar!(Kicki!Norman,!expert).!Idag!är!Norman!

chefsredaktör!på!tidningen!Daisy!Beauty!som!finns!i!tryckt!upplaga!samt!på!nätet!

(daisybeauty.com).!!Norman!är!expert!inom!ämnet!produktplacering!i!sociala!medier!

och!en!eldsjäl!i!debatten!kring!reklam!i!bloggvärlden.!Hon!är!bland!annat!känd!för!sina!

åsikter!kring!bloggreklam!då!hon!debatterar!mot!bloggare!som!inte,!enligt!experten,!

agerar!i!linje!med!lagstiftningen!(resume.se).!För!att!sprida!kunskap!till!bloggare!

arrangerar!Norman!events!och!workshops!där!hon!bland!annat!utbildar!deltagarna!i!

pressetik!(Kicki!Norman,!expert). 
 

11)!Petter!Servenius!är!före!detta!ägare!och!grundare!av!fildelningssiten!TankaFett!som!

var!konkurrent!till!bland!andra!Pirate!Bay.!Via!TankaFett!kunde!användaren!ladda!ner!

filmer!online!innan!den!så!kallade!ipredYlagen!trädde!i!kraft.!Med!stor!erfarenhet!av!

sociala!medier!och!internetbeteende!har!experten!nu!startat!och!driver!ett!företag!som!

heter!Bloggexponering.!Bolaget!förmedlar!kontakt!mellan!företag!som!vill!göra!reklam!

med!hjälp!av!bloggar!och!bloggare!som!är!intresserade!av!att!skriva!om!diverse!

produkter!(Petter!Servenius,!expert).!Bloggexponering!erbjuder!vanligtvis!bloggare!att!

bland!annat!testa!sina!uppdragsgivares!produkter!vilket!förhoppningsvis!ska!resultera!i!

att!bloggaren!väljer!att!skriva!en!recension!på!sin!blogg.!Utöver!detta!erbjuds!bloggare!

möjligheten!att!hålla!tävlingar!där!bloggens!läsare!ges!tillfälle!att!tävla!och!vinna!en!

produkt!från!det!sponsrande!företaget.!Ytterligare!ett!alternativ!är!att!bloggaren!

publicerar!en!gästartikel!skriven!av!en!expert!(Petter!Servenius,!expert).!!!



!

! 15!

Servenius!är!en!väl!insatt!källa!som!ger!oss!bland!annat!svar!på!frågor!på!företagens!

intressen!och!urvalsprocessen!vid!produktplacering!i!bloggar.! 
 

 

2.2.7.)Intervjumetoder)) 

Efter!att!ha!identifierat!och!kontaktat!de!potentiella!intervjupersonerna!återstår!att!få!

vederbörande!att!medverka!och!avsätta!en!del!av!deras!tid!till!intervjun!(Lundahl!&!

Skärvad,!1999).!Intervjuerna!har!genomförts!via!olika!kanaler!(telefon,!eYmail!och!chatt)!

av!flera!skäl.!Kommunikationssättet!för!hur!intervjuerna!har!genomförts!har!i!första!

hand!valts!av!tillträdesskäl,!då!den!huvudsakliga!prioriteringen!har!varit!att!nå!rätt!

intervjupersoner!med!rätt!bakgrund!i!respektive!intressentgrupp!Y!externa!experter,!

representanter!från!marknadsY!och!PRYavdelningar!hos!produktplacerande!företag,!

bloggare!som!bloggar!i!olika!skala!med!olika!stora!läsarkretsar!och!slutligen!bloggläsare.!

Av!detta!skäl!har!ofta!intervjupersonerna!själva!fått!välja!intervjuforum!för!att!

underlätta!för!deras!deltagande.!Vidare!har!netnografin!som!utgångspunkt!för!studiens!

metod!spelat!en!viktig!roll.!Av!detta!skäl!har!vi!valt!att!använda!oss!av!chatt!som!

intervjumetod!i!så!stor!utsträckning!som!möjligt.!I!några!få!fall,!där!möjligheten!till!inte!

har!funnits!har!några!intervjuer!genomförts!via!eYmail!och!telefon!på!

intervjupersonernas!egen!begäran.!Intervjumetoderna!presenteras!i!detalj!samt!

motiveras!nedan.! 
 

 

2.2.8.)Chattintervju 

Till!netnografins!styrkor!hör!bland!annat!att!primärdata!är!tillgänglig!i!högre!omfattning!

och!lättare!att!samla!in!(Kozinets,!2002)!samt!den!nästintill!omedelbara!transkriptionen!

av!insamlad!data!(Kozinets,!2002).!Eftersom!netnografin!har!spelat!en!central!roll!för!

studien!har!vi!valt!att!genomföra!så!många!intervjuer!som!möjligt!via!liveYchatt,!det!vill!

säga!skriftligt!i!realtid.!Denna!intervjumetod!har!en!rad!uppenbara!fördelar,!däribland!

att!dokumentation!av!den!insamlade!primärdatan!underlättas!ytterligare!tack!vare!att!!!

inY!och!uppspelningsutrustning!inte!behövs,!eftersom!konversationen!sparas!direkt!i!
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chattYloggen!i!enlighet!med!Kozinets!(2002)!teori!om!detta!som!en!av!netnografins!

fördelar.!!
 

Vidare!är!det!i!enlighet!med!Kozinets!(2002)!uppfattning!noterat!att!den!främsta!

huvudfördelen!med!detta!tillvägagångsätt!är!att!intervjumetoden!ger!ökad!tillgång!till!

fler!och!i!en!del!fall!mer!relevanta!intervjupersoner!än!vid!konventionella!intervjumöten!

som!hade!begränsat!urvalet!av!intervjupersoner!utifrån!geografisk!position!och!

möjlighet!att!delta!i!ett!fysiskt!möte.!Studien!handlar!om!onlinekultur!och!elektroniskt!

wordYofYmouth,!vilket!leder!till!att!aktivitet!på!internet!är!avgörande!för!att!

intervjupersonen!ska!betraktas!som!relevant!för!syftet.!Då!internet!är!ett!forum!som!

omfattar!hela!världen!är!intervjupersonerna!spridda!i!Sverige!och!världen!geografiskt.!

Samtliga!har!svenskt!ursprung!och!verkar!i!den!svenska!bloggosfären!men!befinner!sig!i!

olika!städer!och!till!och!med!länder!åtminstone!delar!av!tiden.!Chatt!som!intervjukanal!

underlättar!därför!för!intervjupersonernas!deltagande!som!i!annat!fall!hade!kunnat!

äventyras!av!intervjupersonens!oförmåga!att!mötas!fysiskt!samt!kan!upplevas!som!en!

mindre!tidskrävande!form!av!intervju!för!intervjupersoner!som!hade!kunnat!tänkas!

tacka!nej!till!att!delta!på!grund!av!upplevd!tidsbrist.!Genom!att!genomföra!intervjuerna!

via!chatt!reduceras!således!villkoren!för!deltagande!till!att!intervjupersonen!är!

intresserad,!och!kan!tänka!sig!att!avsätta!en!tid!för!att!vara!online. 
 

Chattintervju!som!intervjumetod!stämmer!väl!överens!med!det!hermeneutiska!synsätt!

som!har!tillämpats!i!studien!!eftersom!det!möjliggör!för!att!nå!intervjupersonerna!i!

deras!egen!miljö!och!på!så!sätt!undvika!den!dekontextualisering!som!det!föreligger!viss!

risk!för!vid!fysiska!möten!(Kozinets,!2002)!där!forskaren!ges!möjligheten!att!anpassa!

språk,!frågor!och!angreppsätt!utifrån!den!unika!situationen.!Chattintervju!som!

intervjumetod!stämmer!väl!överens!med!det!hermeneutiska!synsätt!som!har!tillämpats!i!

studien!eftersom!det!möjliggör!för!att!nå!intervjupersonerna!i!deras!naturliga!miljö!och!

på!så!sätt!undvika!den!dekontextualisering!som!lämnar!utrymme!för!såväl!forskaren!och!

intervjupersonen!i!termer!av!ytterligare!betänketid!för!omformulering!och!tillägg.!Något!

som!kan!tänkas!störande!i!en!intervjusituation!där!forskaren!är!bunden!av!ett!manus.!

Fördelen!för!intervjupersonen!att!besvara!intervjufrågorna!via!chatt!är!att!

vederbörande!ges!mer!tid!att!begrunda!och!formulera!sina!svar. 
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Tack!vare!att!frågorna!ställs!och!kan!besvaras!i!en!chattYlogg!utan!fysisk!kontakt!är!det!

tänkbart!att!intervjuareffekten!minskar!på!grund!av!forskarens!begränsade!förmåga!att!

styra!intervjupersonen!med!bland!annat!kroppsspråk.!Avståndet!minimerar!också!

risken!för!prestigebias!då!en!chatt!kan!upplevas!som!en!mer!anonym!miljö!i!vilken!

frågorna!avdramatiseras!och!det!blir!lättare!för!intervjupersonen!att!besvara!frågorna!

på!ett!ärligt!sätt!i!enlighet!med!Bryman!&!Bells!(2005)!argument!för!att!använda!enkäter!

snarare!än!strukturerade!intervjuer!av!detta!skäl.!Samtidigt!föreligger!risken!att!

intervjupersonerna!ges!en!ökad!möjlighet!att!presentera!en!mer!tillrättalagd!och!

kontrollerad!identitet!än!vid!fysisk!intervju!(Kosinetz,!2002).! 
 

Vidare!är!det!värt!att!notera!att!internet!i!egenskap!av!den!naturliga!miljön!för!studiens!

undersökta!område!ytterligare!bidrar!till!relevansen!av!den!primärdata!som!samlats!in.!

Intervjusvar!från!en!undersökning!genomförd!i!denna!miljö!med!en!intervjuperson!som!

är!van!vid!och!föredrar!sådan!interaktion!ger!viss!kvalitetssäkring!av!

intervjupersonernas!engagemang!i!och!erfarenhet!av!området!till!skillnad!från!

exempelvis!en!intervju!där!intervjupersonen!endast!har!hypotetisk!kunskap!om!och!

begränsad!praktisk!erfarenhet!av!internetkultur.!Detta!samspelar!med!Kozinets!(2002)!

idé!om!att!offlineYmiljöer!ofta!riskerar!att!vara!påflugna,!förkonstlande!och!innebära!en!

hög!grad!av!dekontextualisering!vilket!påverkar!trovärdigheten!i!resultatet!av!studier!

som!bedrivs!i!syfte!att!undersöka!onlinekontexter. 
 

 

2.2.9.)Mailintervju 

En!intervju!!med!bloggaren!Jennifer!Åkerman!har!genomförts!via!eYmail!då!bloggaren!är!

en!offentlig!person!vars!fulltecknade!schema!som!begränsar!hennes!möjlighet!att!delta!

har!varit!vägledande!för!valet!av!intervjumetod.!Genom!att!reducera!hindren!för!

deltagande!medelst!fokus!på!ett!fåtal!korta!kärnfrågor!vars!svar!anses!vara!av!hög!vikt!

för!studien!har!bloggaren!uppmuntrats!till!att!delta!i!studien!(Lundahl!&!Skärvad,!1999).!

Detta!i!syfte!att!i!!största!möjliga!utsträckning!ta!till!vara!på!experters!kunskap!och!goda!

vilja!att!bidra!till!studien!i!forskningssyfte.!All!insamlad!expertkunskap!är!således!att!

betrakta!som!att!den!är!av!värde!oavsett!intervjulängd. 
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2.2.10.)Telefonintervju 

Intervjun!med!Kicki!Norman!(expert)!har!genomförts!via!telefon!på!expertens!egen!

begäran.!Experten!hade!ingen!möjlighet!att!delta!i!en!chattintervju!vid!tidpunkten!för!

samtalet!och!föreslog!därför!att!intervjun!skulle!genomföras!via!telefon!då!hon!fann!eY

mail!mindre!lämpligt!för!att!framföra!hennes!åsikter.! 
 

 

2.3.)Sekundärdata 

Den!främsta!källan!för!sekundärdata!har!varit!Lunds!Universitets!artikeldatabas!med!

tillgång!till!internationella!vetenskapliga!journaler!och!artikeldatabaser!såsom!Emerald!

Insight!med!flera.!Den!teoretiska!referensramen!består!till!viss!del!av!välciterade!

artiklar!av!etablerade!forskare!så!som!exempelvis!Kozinets!(2002)!i!avsnitt!2.1.4.!som!

handlar!om!netnografi!!samt!Doney!&!Cannon!(1997)!i!avsnitt!3.4!om!förtroende!för!att!

grunda!studien!kring!forskning!som!har!erhållit!ett!stort!mått!av!erkännande!på!sina!

respektive!forskningsfält.!Dessa!forskares!tidigare!arbeten!har!bidragit!till!att!bygga!

stommen!av!teorier!som!studien!är!konstruerad!kring.!Genom!att!använda!teorier!

framtagna!av!ledande!forskare!som!senare!har!kommit!att!användas!i!hög!grad!inom!

respektive!forskningsfält!att!de!kan!betraktas!som!vedertagna!definitioner!av!olika!

modeller!och!begrepp!har!vi!kunnat!ta!ställning!till!vilken!definition!av!begrepp!och!typ!

av!teorier!vi!anser!vara!mest!lämpade!för!studien.! 
 

Som!komplement!till!äldre,!välciterade!artiklar!som!har!erhållit!ett!starkt!erkännande!

delar!av!studien!baserats!på!nyare!artiklar!eftersom!det!valda!ämnet!och!dess!fält!är!av!

sådan!art!att!det!kontinuerligt!utvecklas!och!därmed!ställer!vissa!krav!på!att!de!

slutsatser!som!används!som!teoretisk!referensram!är!dragna!utifrån!samtida!

situationer.! 
 

Utöver!vetenskapliga!artiklar!har!även!böcker!använts!ibland!annat!kapitlet!om!metod!

samt!för!att!förtydliga!en!del!vedertagna!definitioner!i!teorikapitlet.! 
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3.#Teori 

I#detta#avsnitt##behandlas#inledningsvis#vedertagna#definitioner#av#uppsatsens#primära#

fokus,#nämligen#begrepp#som#blogg,#UCC#och#produktplacering.#Vidare#presenteras#den#

utökade#teoretiska#referensramen#som#består#av#argument#för#och#kritik#som#har#

framförts#mot#produktplacering#som#kommunikationskanal,#PKM.modellen#som#handlar#

om#konsumenters#behandling#av#övertygelseförsök,#förtroende,#e.förtroende,#e.rykte#och#

dess#relevans#för#uppsatsens#syfte.#Därefter#redogör#avsnittet#kortfattat##för#definitionen#av#

SEO#som#är#ett#vanligt#förekommande#verktyg#bland#praktiker#som#arbetar#med#

produktplacering#dagligen.#Avslutningsvis#diskuteras#forskning#baserad#på#dessa#teorier#

samt#resultat#av#dessa#tidigare#studier#som#har#ansetts#väsentliga#för#dessa#områden#samt#

implikationerna#med#dessa#slutledningar.# 
 

 

3.1.)Definition)av)blogg 

Nationalencyklopedin!definierar!blogg!!(förkortning!av!webblogg!från!engelskans!

weblog)!som!en!personlig!logg!eller!dagbok!på!webben!som!innehåller!iakttagelser!och!

synpunkter!på!dagsaktuella!händelser,!vanligtvis!med!länkar!till!relaterade!webbsidor,!

artiklar!och!bloggar!samt!ibland!med!bilder!och/eller!videor.!(NE.se)! 
 

3.1.1.)UCC)U)User)Created)Content 

OECD!har!2007!formulerat!en!definition!för!så!kallat!User!Created!Content,!som!!

hädanefter!kommer!att!benämndas!vid!sitt!vedertagna!kortnamn,!UCC,!vilket!betyder!

webinnehåll!som!skapas!och!publiceras!direkt!av!användare!via!en!rad!plattformar,!

däribland!bloggar.!Utöver!bloggar!omfattas!UCC!av!sociala!medier!som!exempelvis!

Twitter,!Youtube,!Pinterest!och!MySpace!där!den!gemensamma!nämnaren!är!att!varje!

användare!får!förfoga!fritt!över!de!funktioner!som!plattformen!erbjuder.! 
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I!rapporten!The!Participative#Web:#User#Created#Content#(OECD,!2007)!presenteras!en!

rad!kriterier!för!vad!som!betraktas!som!UCC.! 
 

1)!innehållet!publiceras!på!internet! 

2)!innehållet!reflekterar!en!viss!nivå!av!kreativt!arbete 

3)!innehållet!är!skapat!och!publicerat!utanför!ramarna!för!arbete!och!professionell!

praxis 

 

OECD!(2007)!framhåller!i!rapporten!att!UCC!är!en!snabbt!växande!form!av!

kommunikation!eftersom!det!skiljer!sig!från!konventionell!media!där!ansvariga!utgivare!

väljer!det!innehåll!som!blir!publicerat!medan!UCC!skapas!och!publiceras!av!användaren!

själv,!vilket!leder!till!ökade!möjligheter!för!internetanvändare!att!få!uttrycka!sina!åsikter!

fritt.! 
 

 

3.1.2.)Bloggen)som)marknadsföringskanal) 

I!marknadsföringssammanhang!har!bloggen!påståtts!vara!en!kanal!för!så!kallat!

Electronic!Word!of!Mouth!(Osman!et!al.,!2009),!vilket!hädanefter!kommer!att!kallas!eY

wom,!vilket!innebär!att!innehållet!antas!kunna!fungera!som!information!och!

beslutsunderlag!för!!bland!annat!köpbeslut!för!konsumenten.!Vidare!menar!Hsu!et!al.!

(2013)!att!en!bloggläsares!upplevda!trovärdighet!av!en!blogg!och!dess!goda!rykte!leder!

till!konsumenters!acceptans!av!eYwomYrekommendationer.!Doyle!et!al.!(2012)!menar!å!

andra!sidan!att!det!råder!viss!skepsis!mot!information!som!publiceras!i!bloggar!eftersom!

bloggverktyg!är!tillgängliga!för!alla!som!vill!dela!sitt!innehåll!och!informationskvalitén!

därför!tenderar!att!bli!ganska!låg.!Emellertid!påpekar!Doyle!et!al.!(2012)!att!potentialen!

för!en!bloggare!att!uppfattas!som!trovärdig!informationskälla!finns!och!består!av!

bloggarens!förmåga!att!kommunicera!så!kallat!Engagement!Knowledge,!vilket!avhandlas!

mer!grundligt!i!stycke!3.4.!! 
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3.2.)Definition)av)produktplacering) 
I!sin!bok!Optimal#Marknadskommunikation#definierar!Dahlén!&!Lange!(2009)!

produktplacering!som!en!inkorporering!av!handelsvaror!i!ickeYkommersiella!

sammanhang,!exempelvis!underhållning.!Som!marknadsföringsverktyg!kan!det!ses!som!

en!praktisk!ekvivalent!av!!Williams!et!als.!(2011)!implikation!att!reklambudskapet!

sedermera!måste!ta!plats!i!innehållet,!då!bloggar!är!ett!slags!UCC!som!inte!sällan!skapas!i!

underhållningssyfte.!! 
 

På!så!sätt!skapas!så!kallat!Branded!Content!där!produkten!integreras!i!

underhållningssammanhang!som!film,!tvYserier!och!annan!media!i!kommersiella!syften!

(Williams!et.!al,!2011).!Underhållningen!som!produkten!placeras!i!kan!vara!producerad!

av!företaget!bakom!produkten,!exempelvis!BMW’s!serie!av!egna!kortfilmer!”The!Hire”!

(Williams!et!al.,!2011)!eller!tredje!part!där!exempelvis!programledaren!Oprah!Winfrey!

ger!bort!bilar!av!ett!visst!varumärke!(Williams!et!al.,!2011)!i!ett!avsnitt!av!sin!talkshow.!

Målet!är!att!nå!samma!målgrupp!som!väntas!ta!del!av!underhållningen!och!att!

produkten!förknippas!med!samma!värden!och!egenskaper!som!underhållningen)

(Williams!et.!Al,!2011).!Ofta!sker!produktplacering!på!ett!sätt!där!företaget!bakom!

produkten!inte!i!första!hand!uppfattas!som!avsändare!för!budskapet!utan!exponeras!i!

andra!sammanhang!som!riktar!sig!mot!samma!potentiella!kunder!och!har!samma!

potentiella!påverkningsmöjligheter!i!köpprocessen.!Metoden!är!således!en!slags!

hybridkommunikation!i!gränslandet!mellan!marknadsföring!och!PR!(Dahlén!och!Lange,!

2009).! 
 

Det!finns!enligt!Williams!et!al.!(2011)!flera!syften!med!produktplacering!där!de!mest!

grundläggande!är!exponering,!ökad!varumärkeskännedom!och!olika!typer!av!erinran!Y!

spontan!såväl!som!hjälpt!för!att!på!så!sätt!stärka!varumärkesattityder!till!de!placerade!

varumärkena!och!därmed!förstärka!köpintentionen!hos!budskapets!mottagare.!Utöver!

detta!menar!Williams!et!al.!(2011)!att!väl!genomförd!produktplacering!bidrar!till!att!

förstärka!den!positiva!inställningen!till!produktplacering!som!fenomen!både!bland!

marknadsförare!och!konsumenter. 
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Produktplacering!som!marknadsföringsverktyg!har!funnits!effektivt!då!budskapets!

mottagare!inte!kan!välja!bort!exponeringen!(Cowley!&!Barron,!2009)!vilket!leder!till!

ökad!igenkänning!av!varumärket!och!kan!antas!påverka!varumärkesattityden.! 

 

 

3.2.1.)Effektivitet)och)praktiskt)genomförande 

Omnämnandet!av!produkten!kan!ske!på!olika!sätt,!till!olika!kostnad!beroende!på!graden!

av!önskad!kontroll!och!integration!för!ändamålet!(Dahlén!&!Lange,!2009).! 

Från!en!betalaYperYomnämnandeYplacering!i!en!låttext!till!så!kallad!programming!där!

hela!placeringssituationen!kretsar!kring!produkten!eller!varumärket,!till!exempel!

familjeunderhållningsprogrammet!Ullared#(Dahlén!&!Lange,!2009)!och!så!kallad!Stealth!

Marketing!där!syftet!är!att!förmedla!budskapet!utan!att!uppfattas!som!avsändare!genom!

att!bland!annat!använda!andra!personer!i!egenskap!av!avsändare!(Dahlen!&!Lange,!

2009),!som!exempelvis!huvudpersonen!Carrie!i!tvYserien!Sex#and#the#City#som!ofta!talar!

om!sin!kärlek!till!sina!Manolo!BlahnikYskor!(se!figur!3).!!

!

 

#

Figur#2.#Olika#typer#av#produktplacering#och#programming#(Dahlén#och#Lange,#2009) 
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Enligt!!principerna!i!figur!2!fungerar!produktplacering!mycket!snarlikt!i!bloggar,!där!

avsändaren!utifrån!kontrollbehov!kan!välja!ersättningsnivå!genom!att!bland!annat!välja!

att!erbjuda!gratisprover!av!sin!produkt!eller!betala!för!dedikerade!inlägg,!grad!av!

personlig!interaktion!genom!exempelvis!massutskick!eller!pressrelease!alternativt!

dedikerade!events!eller!exklusiv!personlig!kontakt!och!andra!faktorer!för!att!i!största!

möjliga!mån!givet!sin!budget!påverka!innehållet!man!ämnar!att!skapa!och!bidra!till.!!
 

En!basplacering!innebär!att!varumärket!eller!produkten!exponeras!eller!nämns!utan!att!

för!den!sakens!skull!vara!av!betydelse!i!handlingen,!exempelvis!när!en!karaktär!i!en!tvY

serie!ringer!ett!samtal!med!sin!iPhone!som!tydligt!hamnar!i!blickfånget!eller!nämner!

varumärket!vid!namn!exempelvis!genom!att!inkludera!det!i!en!replik!“Kan!du!springa!

ner!till!Starbuck’s!och!köpa!mig!en!kaffe?”!utan!att!diskutera!produkten!eller!varumärket!

mer!ingående.!Den!här!nivån!i!Dahlén!&!Langes!(2009)!definition!av!produktplacering!

enligt!figur!2!är!densamma!som!den!Williams!et!al.!(2011)!kallar!för!Implicit!Product!

Placement!Strategy)med!vilket!menas!att!placeringen!är!synlig!endast!som!

bakgrundsrekvisita!och!kännetecknas!av!att!produktens!fördelar!inte!nämns!alternativt!

ingår!i!handlingen!utan!att!särskild!uppmärksamhet!riktas!till!produkten.! 
 

Placering!av!sådant!slag!fungerar!enligt!Dahlén!och!Lange!(2009)!bäst!i!sammanhang!

där!mottagaren!inte!är!medveten!om!att!det!rör!sig!om!en!produktplacering.!I!en!blogg!

skulle!en!basplacering!kunna!vara!en!bild!av!produkten!ifråga!i!en!kontext!som!handlar!

om!något!helt!annat,!till!exempel!en!synlig!flaska!Björn!Axén!schampo!i!ett!blogginlägg!

som!handlar!om!hur!det!ser!ut!i!bloggarens!badrum,!eller!ett!omnämnande!av!

varumärket!i!en!beskrivning!av!en!daglig!rutin.! 
 

En!förhöjd!placering!innebär!en!tydlig!roll!i!handlingen!där!produkten!eller!varumärket!

placeras!(Dahlén!&!Lange,!2009).!Enligt!Williams!et!al.!(2011)!definition!kallas!strategin!

för!Explicit!Product!Placement!Strategy!och!innebär!att!produktens!fördelar!är!uttalade!i!

handlingen,!exempelvis!när!Domino’s!Pizza!levereras!till!hungriga!beställare!som!äter!

och!tycker!om!den!i!en!scen!i!en!film!eller!tvYserie!!(Williams!et!al.;!2011)! 
 

Integrerad!placering!gör!produkten!eller!varumärket!centralt!i!handlingen,!till!exempel!i!

situationer!som!tidigare!nämnda!Sex#and#the#CityY!exempel!med!Carries!

favoritskodesigner!Manolo!Blahnik.!Karaktärens!image!överförs!till!produkten!eller!
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varumärket!(Dahlén!&!Lange,!2009)!vilket!innebär!att!positiva!känslor!som!budskapets!

mottagare!erfar!gentemot!karaktären!skapar!positiva!känslor!gentemot!produkten!eller!

varumärket.!I!figur!3!nedan!visas!en!av!tvYserien!Sex#and#the#Citys!huvudpersoner,!Carrie!

Bradshaw!i!ett!ögonblick!då!hon!tar!upp!en!Manolo!BlahnikYsko!ur!sin!kartong.!

Produkten!visas!i!sin!helhet,!och!såväl!logotypen!inuti!skon!som!den!på!kartongen!är!väl!

synlig.!Ljuset!är!stämningsfullt!och!faller!på!skon.!Carries!sätt!att!hantera!skon!tillägnas!

stor!uppmärksamhet!vilket!gör!skon!central!i!handlingen.!Scenen!handlar!inte!bara!om!

Carries!skoköp,!utan!om!hennes!upplevelse!av!skor!designade!av!Manolo!Blahnik.!

Tittarens!känslor!för!Carries!karaktär,!stil!och!preferenser!överförs!på!så!sätt!till!

varumärket!Manolo!Blahnik.! 
 

 

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Figur#3.#Scen#ur#tv.serien#Sex#and#the#City#.#Carrie#Bradshaw#med#Manolo#Blahnik.sko# 
 

Den!fjärde!nivån!i!figur!2!är!programming!(Dahlén!&!Lange,!2009)!där!hela!innehållet!

kretsar!kring!ett!varumärke,!en!produkt,!tjänst!eller!bransch.!Ett!exempel!på!detta!är!

dokusåpan!“Airline”!som!handlar!om!markpersonalens!vardag!på!flygbolaget!EasyJet!på!

flygplatsen!i!Luton!(Dahlén!&!Lange,!2009).!Avsändaren!i!programmingsammanhang!

kan!vara!mer!eller!mindre!uppenbar,!vilket!i!det!senare!fallet!kan!jämföras!med!Williams!

et!als!(2011)!definition!av!så!kallad!Explicit!NonYIntegrated!Product!Placement!Strategy!

Y!att!produkten,!logotypen,!företaget!eller!tjänsten!ingår!i!handlingen!utan!att!dess!

fördelar!påtalas.!Detta!kan!uttryckas!med!allt!från!sponsrade!program!och!webbplatser!

som!syftar!till!att!väcka!intresse!för!allt!från!en!enda!produkt!eller!ett!enda!varumärke!

eller!företag!till!hela!produkt!eller!tjänstekategorin!eller!branschen!(Dahlén!&!Lange,!

2009).!!Exempel!på!sponsrade!program!är!till!exempel!TV4s!populära!tvYserie!Solsidan!
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där!karaktärerna!har!försetts!med!Volvobilar!som!syns!men!inte!omnämns!eller!ingår!i!

handlingen!(se!figur!4),!medan!serier!som!The#Swan#beskriver!fördelarna!med!flera!

typer!av!plastikkirurgiska!ingrepp!och!sponsras!av!flera!aktörer!i!samma!bransch.! 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Figur#4.#Volvo#i#tv.serien#Solsidan 

 

 

3.3.)Kritik)mot)produktplacering)som)

reklamkanal 
Effekterna!av!produktplacering!har!ifrågasatts!av!bland!andra!Larry!Percy!(2006)!som!

menar!att!den!som!tar!del!av!underhållning!och!exponeras!för!ett!visst!varumärke!

endast!skapar!positiva!associationer!till!varumärket!om!vederbörande!är!fullt!medveten!

om!reklambudskapet!och!redan!känner!till!varumärket!sedan!tidigare.!Således!hävdar!

Percy!att!det!subtila!budskapet!i!en!basplacering!är!ineffektivt!och!onödigt!kostsamt!för!

marknadsförare!eftersom!en!sådan!placering!kräver!rationellt!tänkande!hos!budskapets!

mottagare.!Percy!grundar!sin!tes!på!en!studie!utförd!2005!där!man!via!magnetröntgen!

studerade!intervjupersoners!hjärnor!i!samband!med!att!de!exponerades!för!

varumärkesbudskap.!När!dessa!skulle!välja!sitt!favoritvarumärke!fann!man!att!

aktiviteten!i!de!delar!av!hjärnan!som!normalt!sett!är!förenade!med!rationellt!tänkande!

reducerades!!kraftigt!samtidigt!som!aktiviteten!i!de!delar!av!hjärnan!som!förknippas!

med!känslor!ökade!(Percy;!2006)!Att!anspela!på!känslor!i!

produktplaceringssammanhang!menar!Percy!(2006)!är!villkoret!för!att!lyckas!med!
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produktplacering.!Percy!utesluter!således!inte!potentialen!av!produktplacering!som!

verktyg!utan!menar!att!produktplaceringens!inverkan!på!mottagarens!undermedvetna!

är!överskattad.!!!
 

3.3.1.)PKM)U)Persuasion)Knowledge)Model 

The!Persuasion!Knowledge!Model,!förkortat!PKMYmodellen!bygger!på!antagandet!att!

konsumenten!utvecklar!en!förmåga!att!bearbeta!reklam!och!andra!säljbudskap!som!med!

tiden!lär!konsumenten!att!känna!igen!när!och!i!vilket!syfte!marknadsföring!riktas!mot!

dem!(Friestad!&!Wright;!1994).! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Figur#5.#The#Persuasion#Knowledge#Model#(Friestad#&#Wright;#1994) 
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Friestad!&!Wright!(1994)!menar!att!interaktionen!mellan!agent,!det!vill!säga!avsändare!

för!budskapet!och!mål,!nämligen!!mottagare!av!budskapet!sker!när!parterna!möts!i!

enlighet!med!figur!5!ovan!i!ett!så!kallat!Persuasion!Episode!–!en!övertalningsepisod!när!

målet,!det!vill!säga!mottagaren!!känner!igen!agentens!försök!att!övertyga!vederbörande!

med!ett!budskap.!!Därmed!aktiverar!målet!sitt!inlärda!Persuasion!Coping!Behavior,!det!

vill!säga!hanteringsmekanismen!för!att!behandla!budskapet,!som!är!byggd!av!tre!

komponenter:!Persuasion!Knowledge,!som!består!av!kunskap!om!övertygande!och!

förmågan!att!känna!igen!ett!övertygelsebudskap!baserad!på!tidigare!erfarenhet,!Agent!

Knowledge!vilket!är!kunskap!om!avsändaren,!dess!intressen!och!motiv!samt!Topic!

Knowledge!som!är!själva!ämneskunskapen!i!ämnet!som!övertygelseförsöket!handlar!

om.!Agentens!motsvarande!övertygelsemekanism!är!uppbyggd!av!samma!tre!

komponenter!med!skillnaden!att!Persuasion!Knowledge!står!för!den!sedan!tidigare!

inlärda!förmågan!att!övertyga,!och!Target!Knowledge!handlar!om!agentens!kunskap!om!

målet.! 

Persuasion!Knowledge!utvecklas!ur!vår!dagliga!erfarenhet!i!båda!rollerna!vilka!Friestad!

&!Wright!(1994)!menar!att!varje!individ!växlar!kontinuerligt!mellan!beroende!på!vilken!

vardagssituation!vederbörande!befinner!sig!i.!Till!situationer!som!kan!definieras!som!

Persuasion!Episodes!räknas!dels!rena!affärstransaktioner!men!omfattas!av!samtliga!

tillfällen!där!individen!övertygar!eller!är!medveten!om!att!vederbörande!blir!övertygad!

om!ett!visst!budskap.! 

Persuasion!Coping!Behavior!hjälper!målet,!det!vill!säga!konsumenten,!att!behålla!

kontrollen!och!bevaka!sina!egna!intressen!i!en!situation!där!denne!upplever!ett!

övertygelseförsök!från!agentens!sida!(Friestad!&!Wright;!1994).!Detta!är!inte!

nödvändigtvis!ett!försvar!mot!budskapet!utan!i!första!hand!ett!verktyg!för!att!förstå!

budskapet!och!fatta!beslut!utifrån!sina!egna!intressen!(Friestad!&!Wright;!1994).! 

Målet,!det!vill!säga!konsumenten,!plockar!fram!sitt!Persuasion!Coping!Behavior!på!grund!

av!!ett!så!kallat!!change!in!meaning,!det!vill!säga!ett!upplevt!försök!att!vederbörande!

utsätts!för!försök!att!övertygas!av!ett!budskap,!vilket!kan!tänkas!ske!i!

underhållningsammanhang!när!en!placering!blir!framträdande!(Crowley!&!Barron,!

2008).!Målet!börjar!då!utvärdera!situationen!utifrån!sin!ämneskunskap,!sin!

medvetenhet!om!att!det!rör!sig!om!ett!övertygelseförsök!samt!sin!kännedom!om!

avsändaren,!dess!kunskap!och!orsak!för!övertygandeförsöket!(Friestad!&!Wright;!1994).! 
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Crowley!&!Barron!(2008)!har!undersökt!effekterna!av!produktplacering!utifrån!PKMY

modellen!och!antagandet!att!!mottagaren!för!ett!budskap!med!syfte!att!övertyga!

aktiverar!sitt!Persuasion!Coping!Behavior!för!att!kritiskt!förhålla!sig!till!budskapet!när!

dess!övertygande!syfte!!blir!uppenbart!(Wright,!1974).!!Man!undersökte!mottagarnas!

attityder!till!varumärken!efter!exponering!för!subtila!placeringar!samt!framträdande!

uppenbara!placeringar!i!underhållningssammanhang.!Testgrupperna!bestod!av!så!

kallade!High!Program!Likers!och!Low!Program!Likers!utifrån!tidigare!intresse!för!tvY

programmet!som!testvarumärket!placerades!i.!Experimentet!utfördes!på!två!sätt!samt!

en!gång!till!med!en!kontrollgrupp!som!fick!ta!del!av!underhållningen!utan!att!några!av!

testvillkoren!verkställdes.!Vid!ett!av!tillfällena!utsatte!man!samtliga!testgrupper!och!

placeringstyper!för!så!kallad!Priming!!genom!att!visa!reklam!för!testvarumärkena!som!

placerades!i!handlingen!innan!programmet.!!Vid!andra!tillfället!fick!tittarna!ta!del!av!

budskapet!utan!Priming.!Därefter!utvärderade!man!tittarnas!attityder!gentemot!de!

placerade!varumärkena.! 
 

Resultaten!visade!att!intervjupersonerna!hade!lättare!att!komma!ihåg!mer!framträdande!

placeringar!där!produkten!var!central!i!handlingen!och!nämndes!vid!namn!än!subtila!

basplaceringar,!både!med!och!utan!så!kallad!Priming.!Detta!ger!visst!stöd!till!Percys!

(2006)!kritik!av!basplaceringar!som!ineffektiva.! 
 

Vidare!fann!man!att!så!kallade!High!Program!Likers!lättare!mindes!placeringarna!i!

situationen!utan!priming!vilket!pekar!på!att!en!tidigare!positiv!attityd!till!

placeringssammanhanget!har!inverkan!på!effekten!av!produktplaceringen!i!termer!av!

attityd!gentemot!varumärket,!vilken!i!studiens!resultat!blev!negativ!bland!High!Program!

Likers,!då!dessa!fann!den!framträdande!placeringen!irriterande!(Cowley!&!Barron;!

2008)!Samtidigt!uppfattades!de!framträdande!placeringarna!bättre!och!ledde!till!positiv!

attityd!hos!Low!Program!Likers!i!situationen!utan!priming!vilket!var!väntat!då!

primingens!syfte!var!att!aktivera!dessa!intervjupersoners!Persuasion!Coping!Behavior.!

Emellertid!mindes!inte!intervjupersonerna!placeringen!i!särskilt!hög!grad!efter!

exponeringen!(Cowley!&!Barron,!2008)!vilket!ifrågasätter!placeringens!effektivitet.! 
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3.4.)EUFörtroende 

Förtroende!definieras!av!som!Doney!&!Cannon!(1997)!som!!”Perceived!credibility!and!

benevolence!of!a!target!of!trust,!i.e.!the!other!party”.!Med!detta!menas!att!förtroende!är!

uppbyggt!av!två!komponenter:!trovärdighet!och!välvilja.!Den!första!är!motpartens!

objektiva!trovärdighet!där!vederbörandes!ord!eller!skrivna!yttrande!förväntas!vara!

pålitligt.!Den!andra!är!motpartens!upplevda!välvilja!gentemot!sin!motpart!och!den!

upplevda!motivationen!att!bidra!till!båda!parters!gemensamma!intressen!(Doney!&!

Cannon,!1997).!Sådant!förtroende!har!enligt!flera!tidigare!studier!visat!sig!vara!en!

drivande!faktor!för!konsumenters!beslutsfattande!vid!köp.!En!konsument!i!en!

köpsituation!förenad!med!någon!form!av!risk!kommer!att!vända!sig!till!den!part!

konsumenten!uppfattar!som!trovärdig!och!välvillig!(Hsu!et!al.,!2013).!Med!eYförtroende!

åsyftas!det!upplevda!förtroende!gentemot!en!transaktionspart!online!hos!en!konsument!

i!en!köprelaterad!situation!och!en!hög!grad!av!förtroende!har!påvisats!leda!till!en!hög!

grad!av!lojalitet!(Hsu!et!al.,!2013).! 

Eftersom!onlinetransaktioner!inte!sker!ansikte!mot!ansikte!upplever!konsumenten!ett!

behov!av!pålitlig!och!användbar!information!för!att!förstå!produkter!och!grunda!sitt!

köpbeslut!på!(Hsu!et!al.,!2013).!Genom!att!uppvisa!egenskaper!som!bland!andra!

kontinuitet,!öppenhet,!transparens,!kapacitet,!förmåga,!pålitlighet,!gott!rykte,!god!vilja!

och!rättvisa!menar!man!att!företag!kan!attrahera!kunder!(Kracher!et.!Al,!2005).#Företag!

som!marknadsför!sina!produkter!online!har!av!detta!skäl!arbetat!intensivt!med!

förtroendeskapande!åtgärder!för!att!reducera!konsumentens!upplevda!risk!vid!köp!

genom!att!exempelvis!erbjuda!trygga!betalningssystem,!förmånliga!returpolicies,!

detaljerade!produktbeskrivningar!och!högupplösta!bilder!för!att!uppmana!konsumenten!

att!våga!köpa!produkten.!På!senare!tid!har!det!även!växt!fram!en!rad!

tredjepartslösningar!som!PayPal,!VeriSign!och!dylika!tjänster!som!erbjuds!av!

webbutiker!för!att!garantera!transaktionens!säkerhet!(Kracher!et!al.,!2005)! 

Utöver!detta!finns!det!numera!goda!möjligheter!att!söka!och!sprida!information!kring!

konsumtionsvaror!på!internet!tack!vare!allt!från!öppna!omdömesfält!hos!eYhandlarna!

själva!till!hela!konsumentcommunities!som!är!uppbyggda!kring!jämförelse!av!pris!och!

produktegenskaper,!exempelvis!Prisjakt!och!Pricerunner.!Produktinformation!har!aldrig!
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varit!så!lättillgänglig!vilket!skapar!en!unik!förskjutning!i!termer!av!makt!från!handlare!

till!konsument!(Kracher!et!al.,!2005).! 

Sociala!medier!har!kommit!att!bli!en!framstående!plattform!för!uppbyggandet!av!så!eY

wom!där!informationsutbytet!mellan!intressenter!leder!till!att!besvara!frågor!och!

reducera!upplevd!transaktionsrisk!på!grund!av!minskad!informationsskevhet!(Hsu!et.!

Al.,!2013).!Med!intressenter!avses!såväl!företagare!som!privatpersoner!som!interagerar!

med!varandra!i!syfte!om!att!skaffa,!bearbeta!och!sprida!information!om!produkter!och!

tjänster.!Bloggare!ingår!i!båda!dessa!grupper!då!olika!bloggar!drivs!med!olika!grad!av!

företagsinblandning!från!dedikerade!företagsbloggar,!exempelvis!AMF!pensions!

Pensionsbloggen!till!privatbloggar!som!mot!ersättning!skriver!om!ett!företags!produkter,!

exempelvis!Isabella!Löwengrips!Blondinbella!eller!helt!fristående!privata!livsstilsY!och!

nischbloggar,!det!vill!säga!bloggar!som!väljer!att!utvärdera!produkter!och!tjänster!av!

eget!intresse.!

! 

3.4.1.)E–förtroende)i)bloggar 

Kracher!et!al.!(2005))talar!om!tre!typer!av!eYförtroende:!Deterrence!Based!Trust!som!

bottnar!i!upprepad!interaktion!och!snarlika!intressen,!Knowledge!Based!Trust!baserat!

på!förutsägbarhet!och!strategiska!val!av!sambarbetspartners!samt!Identification!Based!

Trust!skapad!utifrån!snarlika!intressen!och!karaktärsdrag!(Kracher!et!al.,!2005).!

Interaktionen!mellan!bloggare!och!bloggläsare!bygger!så!kallat!Knowledge!BasedYTrust!

(Hsu!et.!Al,!2013)!där!läsaren!efter!en!tids!interaktion,!det!vill!säga!både!läsning!och!

dialog!lär!känna!bloggaren!tillräckligt!för!att!bilda!sig!en!tydlig!uppfattning!om!

vederbörandes!värderingar.!I!enlighet!med!Kracher!et!al.!(2005)!kan!man!argumentera!

för!att!detta!skulle!vara!en!slags!förutsägbarhet!då!bloggläsaren!bygger!upp!en!bild!av!

bloggaren!med!vilket!det!följer!förväntningar!på!kommande!blogginnehåll.!Förtroende!

till!en!blogg!skapas!genom!läsarens!positiva!upplevelser!i!termer!av!intryck!av!att!

läsandet!av!bloggen!ifråga!bidrar!till!läsarens!syfte!med!läsandet,!exempelvis!genom!

tillfredställande!av!ett!behov!av!information!om!ett!visst!ämnesområde!(Hsu!et!al.,!

2013).!Förtroendet!ökar!därefter!gradvis!med!varje!ny!positiv!upplevelse!(Hsu!et!al.,!

2013)!som!resulterar!i!att!läsaren!upplever!nytta!av!att!läsa!bloggens!innehåll.!Doyle!et!

al.!(2012)!har!funnit!att!vissa!egenskaper!hos!en!blogg!och!bloggaren!bakom!den!är!
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särskilt!viktiga!för!bloggläsarens!upplevda!nytta!i!termer!av!bidrag!till!bloggläsarens!

syfte!med!läsningen.! 

En!av!de!allra!mest!förtoendeskapande!egenskaperna!hos!en!bloggare!är!enligt!Doyle!et.!

al!(2012)!så!kallat!Engagement!Knowledge,!det!vill!säga!i!hur!hög!grad!bloggaren!

upplevs!som!intresserad!och!uppdaterad!på!ämnesområdet.!Engagement!Knowledge!är!

ett!samlingsnamn!som!i!sin!tur!består!av!flera!subkomponenter!vilka!består!av!vidden!

av!bloggarens!erfarenhet!på!området,!hur!lång!tid!denna!erfarenhet!sträcker!sig!över,!

förekomsten!av!unika!resurser!som!är!relevanta!för!ämnet!som!andra!inte!har,!passion,!

engagemang,!strävan!efter!att!bidra!till!förbättringar!på!området,!kritiskt!

förhållningssätt!till!ämnet,!unik!infallsvinkel,!korrekt!användning!av!facktermer!och!

initiativ!att!hålla!sig!påläst!och!uppdaterad!i!ämnet!(Doyle!et!al.,!2012).!Denna!typ!av!

kunskap!har!för!förtroendeskapande!gentemot!bloggare!visat!sig!vara!av!väsentligt!

större!betydelse!än!den!konventionella!definitionen!av!kunskap,!något!som!av!Doyle!et!

al.!(2012)!kallas!för!Authoritative!Knowledge.!Authoritative!Knowledge!innebär!

egenskaper!som!formell!utbildning!på!området,!en!eller!flera!universitetsexamina,!

erfarenhet!av!att!driva!företag!på!området!och!annan!relevant!arbetslivserfarenhet,!

utmärkelser,!publicerade!böcker!på!området,!medienärvaro!och!spridning!av!kunskap!

genom!exempelvis!föreläsning!(Doyle!et!al.,!2012).!Authoritative!Knowledge!har!faktiskt!

visat!sig!ha!direkt!negativ!inverkan!på!förtroendeskapande!i!bloggvärlden!(Doyle!et!al.!

2012).!Något!förenklat!sagt!har!konsumenter!större!förtroende!för!eldsjälar!än!experter!

i!bloggvärlden.!!

Enligt!Doney!&!Cannons!(1997)!definition!av!förtroende!skulle!en!hög!grad!av!kunskap!

av!den!typ!som!beskrivits!ovan!uppfylla!det!första!kriteriet;!trovärdighet.!Det!andra!

kriteriet!har!av!Doyle!et!al.!(2012)!identifierats!som!god!vilja!och!strävan!efter!att!bidra!

till!kunskap!på!ämnesområdet!(Doyle!et!al.,!2012).!!

 

3.4.2.)Rykte 

Som!nämnts!ovan!är!förutsättningarna!för!att!skapa!förtroende!delvis!beroende!av!en!

rad!nyckelegenskaper!som!har!påvisats!bidra!till!bloggares!och!således!blogginnehållets!

rykte!som!trovärdig,!förtroendeingivande!källa.!En!hög!grad!av!förtroende!driver!positiv!
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attityd!gentemot!det!rekommenderade!varumärket!och!har!enligt!flera!studier!ett!

bevisad!påverkan!på!konsumentens!köpintentioner!(Hsu!et.!Al,!2013;!Park!et!al,!2007).# 

Hsu!et.!Al!(2013)!menar!att!en!bloggares!rykte!påverkar!graden!av!effekt!som!

vederbörandes!rekommendation!av!en!produkt!kan!ha!på!en!konsument.!Eftersom!rykte!

är!en!byggsten!i!konsumentens!upplevda!förtroende!för!en!blogg!är!en!rekommendation!

av!en!trovärdig!bloggare!med!gott!rykte!är!således!mer!värd!än!en!rekommendation!på!

en!blogg!med!lägre!trovärdighet.!Detta!är!grundat!på!antagandet!att!en!bloggare!med!

gott!rykte!kan!etablera!en!bra!social!relation!online!som!påverkar!konsumentens!

köpintentioner!positivt.!(Hsu!et!al.,!2013)! 

Park!&!Lee!(2009)!har!i!sin!studie!fastställt!att!en!webbplats!med!gott!rykte!påverkar!

effekten!av!eYwom!signifikant.!Denna!effekt!är!enligt!Hsu!et!al.!(2013)!applicerbar!på!

bloggar.!Vidare!menar!Hsu!et!al.!(2013)!att!en!bloggs!goda!rykte!bidrar!till!ett!starkt!

Persuasion!Knowledge!vilket!ger!bloggen!inflytande!i!eYwomYsammanhang.! 

I!enlighet!med!vad!som!tidigare!nämnts!ifråga!om!Persuasion!Knowledge!och!de!

situationer!då!detta!aktiveras!borde!ett!gott!rykte!således!vara!till!fördel!för!bloggaren!

när!denne!agerar!avsändare!för!ett!säljande!budskap.! 

 

3.5.)Marknadsföringslagen)och)etik 

Produktplacering!har!inte!varit!reglerad!i!svensk!lag!förrän!2010!då!man!introducerade!

sjätte!kapitlet!i!Radio!och!tvYlagen!(SFS!2010:696)!i!vilken!det!regleras!hur!

produktplacering!i!radio!och!tv!får!ske.!Vidare!regleras!det!i!sjätte!kapitlet!i!Radio!Yoch!

tvYlagen!hur!programmets!lyssnare!eller!åskådare!skall!upplysas!om!förekomsten!av!

produktplacering!(SFS!2010:696).!Motsvarande!reglering!finns!ännu!inte!för!sociala!

medier,!vilket!gör!att!subtila!basplaceringar!är!lättare!genomförda!i!sociala!medier!än!i!

radio!och!tv.! 

!

Radio!Yoch!tvYlagen!anger!att!produktplacering!som!utgångspunkt!inte!är!tillåtet!men!att!

lättare!underhållning!med!inslag!av!produktplacering!är!tillåten!(6!kap.!§!2).!Undantaget!

gäller!inte!ifråga!om!produktplacering!som!handlar!om!alkohol!och!tobak!samt!

receptbelagda!läkemedel!eller!vänder!sig!till!barn!under!12!år!(6!kap.!§!2,!st.!3,!4!5).! 
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Enligt!Williams!et.!al!(2011)!regleras!en!väsentlig!del!av!potentiellt!oetisk!

placeringspraxis!som!riktar!sig!mot!barn!via!lagar,!branschregler!och!direktiv!för!

konventionella!medier!som!exempelvis!tv.!Eftersom!bloggar!och!andra!sociala!medier!är!

allmänt!tillgängliga!och!det!är!i!praktiken!omöjligt!att!kontrollera!huruvida!barn!tar!del!

av!innehållet!hamnar!dessa!kanaler!i!en!etisk!gråzon.!Williams!et!al.!(2011)!

argumenterar!för!allvaret!i!barns!oförmåga!att!värja!sig!mot!produktplacering!genom!att!

referera!till!en!studie!då!barn!i!åldrarna!3Y5!år!gavs!smakprover!av!samma!snabbmat!ur!

två!förpackningar!där!den!ena!var!tydligt!försedd!med!McDonalds!gula!mYformade!båge!

och!den!andra!var!omärkt.!Majoriteten!av!barnen!föredrog!innehållet!i!den!märkta!

påsen!trots!samma!innehåll!(Williams!et!al.,!2011).!Barn!under!8!år!har!konstaterats!ha!

en!försämrad!förmåga!att!skilja!reklam!från!underhållning!(Williams!et!al.,!2011)!vilket!

stöds!av!PKMYmodellens!antagande!att!Persuasion!Knowledge!är!något!som!utvecklas!

över!tid!genom!att!konsumenten!upplever!båda!rollerna!som!den!som!övertygar!och!den!

som!blir!utsatt!för!övertygelseförsök!(Friestad!&!Wright,!1994).! 
 

 

3.6.)SEO 

SEO!kommer!från!engelskans!Search!Engine!Optimization!och!översätts!som!

sökmotoroptimering,!i!fortsättningen!förkortat!som!SEO.!SEO!handlar!om!att!arbeta!med!

sökmotorernas!organiska!resultat,!till!skillnad!från!annonser!eller!sponsrade!länkar!

(seo.n.nu)!genom!att!generera!så!bra!placering!som!möjligt!på!sökmotorers!

resultatsidor!(wasabiweb.se).!Sponsrade!länkar!och!annonser,!vilka!är!märkta!med!

texten!”sponsrad!länk”!visas!oftast!överst!bland!resultaten!(support.google.com).!!

!

Eftersom!72!procent!av!Sveriges!befolkning!använder!internet!dagligen!

(internetstatistik.se)!är!SEO!ett!viktigt!kommunikationsverktyg!för!företag.!De!flesta!

konsumenter!besöker!webbplatser!innan!de!handlar!(Dahlén!och!Lange,!2009). SEO!

handlar!om!att!göra!förändringar!av!webbplatsen!vilka!i!kombination!med!andra!

optimeringar!får!betydelse!för!det!organiska!sökresultatet!

(static.googleusercontent.com).!För!ett!företags!produkt!kan!detta!betyda!att!ju!fler!

bloggare!som!skriver!om!produkten,!desto!högre!rankad!blir!den!bland!träffarna!när!en!

konsument!söker!efter!den!via!en!sökmotor.! 
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Dou!et!al.!(2010)!har!funnit!att!SEO!är!av!särskilt!hög!vikt!för!mindre!kända!varumärken,!

eftersom!en!ökad!exponering!tack!vare!SEO!leder!till!att!konsumenters!förutfattade!

meningar!om!varumärken!ändras!eller!förstärks.!Konsumentens!fördomar!bildar!så!

kallade!Schemata!–!scheman!!som!utgörs!av!kluster!av!implicit!kunskap,!uppfattningar!

och!känslor!lagrade!i!konsumentens!minne!(Taylor!&!Crocker,!1981)!och!anses!vara!av!

betydelse!för!konsumentens!svar!på!marknadskommunikationsstimuli!(Dou!et!al.,!

2010).!Exempelvis!bidrar!dessa!scheman!till!att!konsumenter!sammankopplar!ett!

företags!marknadsmix!och!position!genom!att!exempelvis!anta!att!bättre!varumärken!

säljs!i!bättre!butiker!(Pham!&!Johar,!1997).!På!samma!sätt!antas!konsumenten!anse!att!

starka!varumärken!visas!överst!bland!sökresultaten!(Dou!et!al.,!2010).!På!så!sätt!menar!

Dou!et!al.!(2010)!att!SEO!kan!användas!som!positioneringsverktyg!och!bidra!till!

varumärkesstyrka.!!
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4.#Empiri#och#analys 

I#empiri.#och#analysdelen#uppmärksammas#samband#mellan#teori#och#empiri#samt#

analyseras#inom#ramarna#för#en#rad#teman.#Temauppdelningen#för#den#insamlade#och#

presenterade#datan#är#gjord#utifrån#en#rad#framträdande#och#återkommande#

observationer#under#insamling#och#behandling#av#primärdatan.#Olika#synsätt#diskuteras#

och#stegvis#klargörs##hur#relevanta#teorier#och#intervjuers#resultat#hör#samman#alternativt#

talar#mot#varandra.#Områdena#som#presenteras#är#generell#uppfattning#kring#

produktplacering#i#bloggar,#subtil#respektive#uppenbar#placering,#förtroende#och#

trovärdighet,#relationen#mellan#företag#och#bloggare#samt#avslutningsvis#

produktplacering#i#bloggar#i#framtiden.#Detta#kapitel#sammanfattar#kopplingen#mellan#

studiens#teoretiska#referensram#och#den#insamlade#primärdatan#som#leder#till##

slutsatserna#i#nästa#kapitel.##

#

!4.1.)Trappan)från)företag)till)läsare 
  

 

 

 

 

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Figur#6.#Bogatyrev#och#Lindbergs#produktplaceringstrappa 
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Vi!föreslår!att!produktplaceringsprocessen!kan!betraktas!som!en!trappa!likt!den!som!

presenteras!i!figur!6.!Trappan!börjar!med!det!produktplacerande!företaget!och!dess!mål.!

Detta!kan!exempelvis!vara!direkt!ökad!försäljning!eller!varumärkesbyggande!

kommunikation,!förväntningar!som!hör!till!målet!och!de!resurser!som!företaget!är!redo!

av!avsätta!för!detta.!Resurserna!omfattar!allt!från!den!lilla!guerillaföretagarens!lager!av!

gratisprover!till!det!större!bolagets!förmåga!att!ordna!imponerande!PRYevents!eller!

bekosta!sponsrat!innehåll.!Denna!input!överförs!!till!nästa!steg!där!den!samspelar!med!

kanalen!för!placeringen,!det!vill!säga!bloggaren,!som!i!sin!tur!har!egna!intressen!av!

föregående!steg,!det!vill!säga!relationen!till!det!placerande!företaget!men!också!influeras!

av!steget!som!följer,!nämligen!relationen!till!sin!läsarkrets,!vilka!är!slutkonsumenter!av!

både!blogginnehåll!och!en!del!fall!även!den!placerade!produkten/varumärket.!Dessa!har!

i!sin!tur!egna!mål!som!sträcker!sig!från!underhållning!till!informationssökning!i!

utbildningsY!eller!beslutssyfte!inför!ett!kommande!konsumtionsbeslut.!Utöver!detta!

tillkommer!externa!aktörer!som!på!flera!sätt!är!inblandande!på!flera!nivåer!i!stegen!och!

därmed!interagerar!med!samtliga!intressentgrupper.!Dessa!externa!aktörer!kan!vara!

matchningsföretag!som!förmedlar!kontakter!mellan!bloggare!och!placerande!företag,!

konsumentorganisationer,!opinionsbildare!och!andra!intressenter!på!gräsrotsnivå!där!

samtliga!har!egna!intressen!på!området.!!

!

Datan!kommer!att!presenteras!samt!analyseras!utifrån!en!sådan!stege!för!en!rad!

återkommande!teman!vilka!under!datainsamlingen!och!behandlingen!av!primärdatan!

har!framträtt!som!gemensamma!i!hela!den!undersökta!kontexten!för!samtliga!

intressentgrupper,!det!vill!säga!de!generella!attityderna!till!produktplacering!i!bloggar,!

förtroende,!relationen!till!andra!intressentgrupper!samt!synen!på!framtidens!utveckling!

av!rådande!praxis.!!

!

En!begränsning!med!situationsanalysen!enligt!figur!6!är!att!studien!inte!inkluderar!

bloggkommentarer!i!bloggläsares!perspektiv!eftersom!studien!bygger!på!uteslutande!

primärdata!i!form!av!intervjusvar!för!samtliga!intressentgrupper.! 
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4.2.)Generell)uppfattning)kring)produktplacering)

i)bloggar 

4.2.1.)Gynnsamt)för)alla)parter 

Samtliga!intressentgrupper!verkar!vara!överens!om!att!produktplacering!i!bloggar!kan!

vara!värdefullt!för!alla!parter.!Företagens!argument!för!att!använda!sig!av!

produktplacering!i!bloggar!är!att!det!är!ett!effektivt!verktyg!för!att!nå!sin!målgrupp.! 
“Bloggarna#kan#ge#både#tips#och#inspiration#och#recensioner#av#produkter,#styrkan#är#att#de#kan#

lyfta#fram#produkter#som#kunden#annars#kanske#inte#hade#upptäckt#därute#i#skönhetsdjungeln.”#

(Clara!Andersson,!Brand!Manager) 

 

Företagsrepresentanterna!är!av!uppfattningen!att!läsarna!gynnas!av!produktplacering!

och!bloggarsidan!bland!intervjupersonerna!verkar!hålla!med.! 
“Min#uppfattning#är#väl#att#det#är#gynnsamt#för#samtliga#parter#(inkl.#läsaren,#ofta).”#(Anton!

Wetterlöf,!marknadschef) 

 

“Man#ju#inte#blunda#för#att#från#företagets#sida#är#det#förmodligen#en#av#de#mest#effektiva#

marknadsföringskanaler#man#kan#använda.#Man#vet#ofta#vilken#konsumentgrupp#som#läser#vilka#

bloggar,#och#det#är#ett#utmärkt#sätt#att#nå#ut#till#rätt#segment.”#(Liza!Engström,!bloggare) 

 

Det!är!dock!inte!utan!viss!oro!som!företagen!förhåller!sig!till!produktplacering.!Bland!

annat!är!företagen!osäkra!inför!risken!att!förknippas!med!bloggare!vars!trovärdighet!

som!källa!vid!rekommendationer!är!låg.!Risken!finns!att!den!allmänna!opinionen!vänder!

till!att!bloggare!överlag!ses!som!en!oärlig!grupp!som!agerar!efter!vinstintresse.!Enligt!

Williams!et!al.!(2011)!finns!det!en!risk!med!att!inkorporera!sitt!varumärke!i!

underhållningssammanhang!eftersom!de!känslor!som!upplevs!gentemot!

underhållningen!överförs!till!varumärket.! 
“Ett#snabbt#och#effektiv#sätt#att#nå#ut#med#ditt#varumärke#som#dock#har#en#baksida#med#viss#

avsaknad#av#trovärdighet#ibland#p.g.a.#att#många#bloggare#så#kallat#är#”köpta.”#(Louise!Markvi,!

Brand!Manager) 
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4.2.2.)Ansvarsfull)opinionsbildning 

Vi!tolkar!bloggares!generella!attityder!gentemot!produktplacering!som!att!bloggare!

upplever!visst!ansvar!för!att!upprätthålla!en!viss!nivå!av!integritet!i!sitt!

innehållsskapande.!Bloggare!upplever!att!de!och!deras!innehållskapande!kollegor!spelar!

en!opinionsbildande!roll!med!möjligheter!att!påverka!bland!annat!konsumentbeteende.! 
”Om#man#kollar#på#några#av#de#storbloggare#vi#har#idag#så#förekommer#det#dagligen,#

(produktplacering)#mer#eller#mindre#tydligt.#[...]#Bloggare#har#i#vårt#samhälle#ett#enormt#stort#

inflytande#på#folks#åsikter,#tankar#och#framförallt#konsumentbeteende.”#(Liza!Engström,!bloggare) 

!

Ett!sådant!ansvar!innebär!att!det!är!viktigt!för!bloggaren!vara!ärlig!och!känna!sina!

läsare,!det!vill!säga!fatta!beslut!utifrån!huruvida!läsarkretsen!upplevs!kunna!hantera!

sådana!budskap!eller!inte.!Inställningen!som!uttolkas!ur!intervjusvaren!hos!bloggare!

kan!kallas!försiktig!men!inte!entydigt!positiv!eller!negativ.!En!del!bloggare!ser!

produktplacering!som!en!möjlighet!att!leverera!värde!till!läsarkretsen!genom!att!tipsa!

om!en!ny!produkt!eller!föreslå!ett!alternativ!för!användning!av!denna.! 
“Ett#roligt#hjälpmedel#kan#väl#vara#att#visa#hur#du#bäst#använder#produkten!”#(Jennifer!Åkerman,!

bloggare)! 

 

Emellertid!!betraktar!andra!produktplacering!som!att!göra!avkall!på!sitt!oberoende!som!

bloggare.! 
“Jag#tycker#inte#det#är#ok#om#bloggaren#gör#reklam#i#sina#poster.#Som#bloggare#tycker#jag#man#ska#

vara#oberoende#och#bara#skriva#sina#egna#åsikter.”#(Frans!Liebertson,!bloggare) 

 

Förekomsten!av!ansvarskänslan!gentemot!läsarna!kan!tolkas!som!ett!tecken!på!

bloggarnas!eget!erkännande!!av!sitt!Persuasion!Knowledge!(Hsu!et!al.,!2013),!som!sedan!

uttrycks!genom!att!bloggaren!tar!ställning!för!eller!emot!produktplacering.! 
 

Bloggläsare!menar!att!de!inte!har!några!problem!med!produktplacering!i!bloggar.!

Svaren!ger!ett!intryck!av!att!bloggläsarna!känner!sig!tillräckligt!vana!vid!reklam!för!!att!

känna!igen!reklam!och!störs!därför!inte!av!det.!De!tycker!att!det!är!ett!effektivt!sätt!för!

företag!att!nå!ut!till!sin!målgrupp!och!de!har!förståelse!för!att!det!är!en!viktig!

inkomstkälla!för!bloggaren.! 
“Det#är#väl#den#enda#inkomsten#vissa#bloggare#har.“#(Karin!Duker,!bloggläsare) 
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Däremot!fäster!läsarna!stor!vikt!vid!att!bloggares!praktiska!genomförande!av!

produktplacering!bör!ske!med!känsla!och!att!hänsyn!borde!tas!till!vilken!typ!av!reklam!

man!gör!i!sin!blogg!beroende!på!vad!man!har!för!läsare.! 
“Om#det#görs#smakfullt#så#är#det#inget#problem.”!(Charles!Lang,!bloggläsare) 

 

Tillsammans!med!antagandet!att!bloggläsarna!ser!sig!själva!som!för!smarta!för!att!gå!på!

smygreklam!och!förståelsen!för!att!det!är!så!bloggare!får!betalt!finns!också!en!förståelse!

för!hur!lättillgängliga!läsarna!är. 
“Produktplacering#är#ju#en#form#av#reklam#och#jag#tror#att#den#är#mer#effektiv#än#"vanlig"#reklam#

som#man#ser#i#tidningar#eller#på#tv.#Vid#produktplacering#är#ju#kunden#inte#alltid#medveten#om#att#

det#handlar#om#produktplacering#och#är#kanske#mer#mottaglig#då.”#(Ida!Lindberg,!bloggläsare) 

 

“Jag#brukar#inte#reflektera#över#om#det#är#reklam#eller#inte#när#jag#blir#intresserad#av#en#produkt.#

Om#jag#köper#den#eller#inte#beror#på#pris#och#hur#produkten#ser#ut#i#verkligheten,#därför#brukar#jag#

kolla#efter#produkten#i#exempelvis#affärer.”#(Ida!Lindberg,!bloggläsare) 

 

4.2.3.)Vikten)av)att)göra)rätt 

Experten!Kicki!Norman!!ger!tack!vare!sin!gedigna!erfarenhet!av!bland!annat!

journalistyrket,!sin!syn!på!produktplacering!i!bloggar!utifrån!ett!etiskt!

ansvarsperspektiv.!Eftersom!det!saknas!ansvarig!utgivare!råder!en!moralisk!gråzon!där!

den!som!publicerar!innehåll!har!helt!fria!händer!att!göra!detta!utifrån!egna!önskemål!

och!intressen.!I!sin!roll!som!expert!!har!Kicki!Norman!god!inblick!i!hur!olika!bloggare!

arbetar!med!produktplacering.!Bland!annat!utbildar!hon!dem!enligt!vad!hon!tycker!är!

rätt,!det!vill!säga!att!inte!i!smyglura!läsarna!till!att!tro!att!företagens!åsikter!är!deras!

egna.!Experten!ser!att!problematiken!smittar!av!sig!och!förklarar!det!såhär. 
“Det#finns#en#vilja#att#göra#rätt#men#inte#kunskapen.#Ju#fler#som#gör#rätt,#desto#bättre#för#oss#som#gör#

rätt.#Alla#som#gör#fel#förstör#ju#för#oss.”#(Kicki!Norman,!expert) 

 

På!expertens!events!och!workshops!får!bloggare!lära!sig!mer!om!pressetik,!någonting!

hon!själv!påpekar!är!väldigt!viktigt!för!bloggare!som!skapar!och!publicerar!innehåll!som!

konsumenter!tar!del!av.!I!begreppet!pressetik!ingår!bland!annat!den!kritiska!

inställningen!till!PRYutskick!och!sponsrade!inlägg.!!
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“Det#förekommer#produktplacering#som#är#betald,#alltså#smygreklam#och#dold#annonsering.#Den#är#

jag#extremt#emot#och#varje#gång#jag#tänker#på#den#blir#jag#så#förbannad#så#det#är#nästan#så#det#

svartnar#för#ögonen.#Jag#tycker#det#är#så#förfärligt!#Det#är#ju#företag#och#läsare#som#tjänar#pengar#

på#läsarens#bekostnad,#konsumenten,#den#lilla#människan.#Och#det#gör#mig#tokig.”#(Kicki!Norman,!

expert) 

 

Williams!et!al.!(2011)!föreslår!att!praktiker!föregå!med!gott!exempel!för!andra!praktiker!

och!därmed!lyfta!den!allmänna!opinionen!kring!sin!praxis.!Vi!tolkar!det!som!sådan!vilja!

finns!hos!de!intervjuade!företagen!genom!att!agera!på!ett!sätt!som!signalerar!

transparens. 
“[...]däremot#ogillar#jag#när#bloggare#och#företag#försöker#dölja#att#det#faktiskt#rör#sig#om#en#

produktplacering.”#(Anton!Wetterlöf,!marknadschef) 

 

Transparens!behandlas!ytterligare!i!stycke!4.3.1.!

!

!

4.3.)Subtil)respektive)uppenbar)placering 

4.3.1.)Transparens)och)pressetik 

Kracher!et!al.!(2005)!har!påpekat!vikten!av!transparens!för!att!skapa!förtroende!online,!

vilket!får!ytterligare!stöd!av!Doney!&!Cannons!tes!om!att!förtroende!är!uppbyggt!av!

trovärdighet!och!välja!gentemot!den!andra!parten!(Doney!&!Cannon,!1997).!De!

intervjuade!företagen!kan!uppfattas!som!angelägna!om!att!vara!ärliga!gentemot!

konsumenterna!genom!att!i!största!möjliga!utsträckning!uppmuntra!bloggare!att!

tydliggöra!när!blogginlägg!är!skrivna!i!samarbete!med!ett!företag.!Detta!kan!tolkas!som!

ett!uttryck!för!företagens!goda!vilja!gentemot!konsumenterna.!Företagen!är!beredda!och!

stundtals!även!obrydda!om!att!bloggares!recensioner!inte!alltid!utfaller!som!förväntat.! 
“[...]#om#man#tex#ingår#ett#samarbete#med#bloggare#som#exponerar#dina#produkter#negativt.#Det#har#

hänt.#Man#måste#nog#som#leverantör#vara#beredd#på#både#positiv#och#negativ#kritik#men#att#istället#

vara#noggrann#i#sin#selektering#med#vem#du#väljer#att#samarbeta#med#eftersom#vissa#är#mer#seriösa#

än#andra.”#(Louise!Markvi,!Brand!Manager) 
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“Det#har#hänt#att#bloggare#testat#produkter#som#de#varit#helt#missnöjda#med.#Då#har#de#antingen#

skrivit#detta#eller#inte#skrivit#alls.#Vi#påverkar#inte#bloggarna#till#att#skriva#positiva#recensioner#utan#

de#väljer#den#helt#själva.”#(Petter!Servenius,!expert)!

 

“Vi#skickar#nyheter#till#både#bloggare#och#skönhetsjournalister#och#precis#som#med#journalister#kan#

vi#inte#styra#vilka#produkter#som#lyfts#fram#eller#vilka#recensioner#vi#får.”#(Clara!Andersson,!Brand!

Manager) 

 

Liksom!företagen!känner!även!bloggare!ansvar!att!redogöra!för!vad!som!är!en!

produktplacering!när!sådan!förekommer!i!blogginnehållet.!Även!detta!är!i!linje!med!

Doney!&!Cannons!(1997)!definition!av!förtroendeskapande!då!sådan!information!

underlättar!för!läsaren!att!kritiskt!förhålla!sig!till!informationen!och!kan!av!läsaren!

uppfattas!som!bloggarens!vilja!att!bidra!till!läsarens!syfte!med!läsningen,!vilket!ofta!är!

informationssökande!inför!bland!annat!köpbeslut.! 
 

Vidare!har!det!noterats!att!produktplacerande!företag!tenderar!att!gardera!sig!mot!den!

irritation!som!kan!tänkas!uppstå!vid!uppenbar!placering!enligt!Cowley!&!Barron!(2008)!

genom!att!endast!erbjuda!bloggare!gratisprover!av!produkterna!som!recenseras!utan!att!

ställa!krav!på!innehållet!i!recensionen!eller!krav!att!recensera!produkten!

överhuvudtaget!för!att!förstärka!intrycket!av!ärligheten!i!recensionen!som!följer.! 

#

Bloggare!som!tilldelas!gratisprover!uppmuntras!att!recensera!dessa!ärligt!då!man!anser!

att!negativa!omdömen!ändå!kan!bidra!till!andra!positiva!effekter,!vilka!åter!tas!upp!i!

kommande!avsnitt.!På!företagssidan!ser!intervjupersonerna!heller!inga!problem!med!att!

företaget!förknippas!med!reklamen.! 
“Det#jag#ogillar#är#väl#mest#om#jag#vet#att#det#är#sponsrat#och#bloggaren#försöker#föra#sina#läsare#

bakom#ljuset#[...]#Det#är#svårt#att#mäta#hur#vi#framstår,#men#vi#har#aldrig#något#emot#att#en#bloggare#

skriver#att#inlägget#är#sponsrat.”#(Anton!Wetterlöf,!marknadschef) 

 

Även!bloggarna!är!eniga!om!att!det!skall!framgå!om!man!gör!reklam!i!sin!blogg.! 
“Är#det#ett#sponsrat#inlägg#så#tycker#jag#att#det#ska#framgå.”#(Liza!Engström,!bloggare)! 
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4.3.2.)Innehållspolicies)som)transparensverktyg 

Enligt!experten!Kicki!Norman!är!det!stor!skillnad!mellan!subtil!och!uppenbar!placering!

eftersom!“den!ena!är!laglig!och!den!andra!inte!är!det”!(Kicki!Norman,!expert).!Experten!

menar!att!det!är!bloggarens!ansvar!att!märka!ett!inlägg!med!“sponsrat!inlägg”,!“detta!är!

en!annons”!eller!“detta!görs!i!samarbete!med”!om!någon!har!fått!betalt!eller!någonting!i!

utbyte!för!att!skriva!ett!blogginlägg.!“Detta!skall!stå!tydligt!så!att!läsaren!kan!förstå!det”!

(Kicki!Norman,!expert).!Enligt!experten!är!ett!sätt!att!tydligt!visa!integritet!och!ärlighet!

är!att!alltid!inkludera!en!policy!där!det!tydligt!framgår!att!bloggaren!alltid!recenserar!

produkter!utifrån!samma!villkor!om!vederbörande!har!för!vana!att!recensera!produkter!

som!han!eller!hon!har!fått!i!PRYsyfte.!Ett!sätt!att!göra!detta!är!att!informera!läsaren!

direkt!i!inlägget!eller!i!bloggens!presentation!så!att!läsaren!ges!en!tydligt!bild!om!

villkoret!under!vilket!produktrecensionen!är!skriven.! 
“Det#är#väldigt#bra#att#ha#någonstans#på#sin#blogg:#”det#här#är#vad#som#gäller”,#”jag#har#med#

produkter#för#recension”#”om#jag#har#valt#dem#har#jag#valt#dem#själv”,#”det#är#mina#egna#åsikter#

osv.”#Hänger#du#runt#lite#på#skönhetsbloggar#ser#du#jättemånga#sådana#policies.”#(Norman,!2013) 

 

Detta!tillvägagångssätt!har!adopterats!av!en!del!bloggare,!men!har!även!kommit!att!

användas!som!regel!i!användarvillkoren!hos!bloggportaler!som!tillhandahåller!

bloggutrymme. 
“Samtidigt#får#ju#t#ex#bloggare#som#bloggar#för#företag,#typ#som#aftonbladet#eller#metro#mode,#inte#

ta#emot#produkter#mot#att#skriva#med#dom.#Det#räknas#som#fördelar#som#ska#skattas#på#eller#något#

sådant.#Brukar#finnas#med#i#policies,#just#för#att#bevara#trovärdigheten.”#(Liza!Engström,!bloggare) 

Att!inte!acceptera!förslag!om!produktplacering!verkar!inte!vara!ett!alternativ!på!

bloggarsidan!bland!intervjupersonerna!bland!annat!eftersom!det!anses!vara!“en!viktig!

inkomstkälla!för!många”!(Frans!Liebertson,!bloggare).!Däremot!anas!en!hög!grad!av!

upplevt!pressetiskt!ansvar!hos!bloggarna.!Bland!annat!menar!Frans!Liebertsson!

(bloggare)!att!det!är!viktigt!att!vara!oberoende!och!endast!skriva!sina!egna!åsikter!om!

exempelvis!en!produkt!(Frans!Liebertson,!bloggare). 
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4.3.3.)Persuasion)Knowledge 

Bland!de!bloggläsande!intervjupersonerna!verkar!det!råda!en!viss!konsensus!kring!att!

det!är!relativt!lätt!att!identifiera!och!förhålla!sig!till!produktplacering!i!blogginnehåll.!

Läsarnas!huvudsakliga!önskan!är!att!reklamen!som!förekommer!i!blogginnehållet!skall!

gå!i!linje!med!läsarens!intresse.!Vem!som!står!bakom!åsikterna!är!inte!lika!viktigt!för!

läsarna!eftersom!de!har!överseende!med!reklam!som!läsarna!anser!vara!viktig!

inkomstkälla!för!skribenterna.! 
“Produktplacering#brukar#uppriktigt#talat#vara#ganska#uppenbar#i#de#flesta#fall.”!(Charles!Lang,!

bloggläsare) 

 

Enligt!The!Persuasion!Knowledge!Model!(Friestad!&!Wright,!1994)!lär!sig!konsumenten!

utifrån!vardagens!erfarenheter!att!identifiera!andras!försök!att!övertyga!vederbörande!

om!något,!i!såväl!säljande!som!övriga!sammanhang.!Denna!inlärning!sker!genom!att!

konsumenten!utsätts!för!övertygelseförsök!upprepade!gånger!i!snarlika!situationer,!

utifrån!vilka!vederbörande!noterar!mönster!och!lär!sig!att!förhålla!sig!till!dessa.!Ett!

exempel!på!detta!kan!vara!att!möta!gatuförsäljare.!Konsumentens!förmåga!att!känna!

igen!och!möta!säljargument!förbättras!ju!fler!gånger!han!eller!hon!utsätts!för!en!sådan!

situation.! 
“Egentligen#så#borde#det#spela#roll,#men#eftersom#att#jag#har#läst#bloggar#så#länge#så#bryr#jag#mig#

inte#längre,#det#har#blivit#något#man#har#vant#sig#vid#och#accepterat.”#(Charles!Lang,!bloggläsare) 

 

Bloggläsaren!menar!att!!bloggläsare!efter!en!viss!tid!som!konsumenter!av!blogginnehåll!

lär!sig!att!förhålla!sig!kritiskt!till!innehållet!i!en!blogg!och!förstå!drivkrafterna!bakom!

den,!bland!annat!genom!att!vara!medvetna!om!nyttan!som!bloggandet!innebär!för!

bloggarna!själva.! 
“Det#är#väl#den#enda#inkomsten#vissa#bloggare#har.“#(Karin!Duker,!bloggläsare) 

 

Med!ökad!vana!av!bloggläsande!kommer!också!viss!förståelse!för!och!acceptans!av!

vanligt!förekommande!inslag!i!bloggvärlden!som!exempelvis!produktplacering.!

Bloggläsarna!verkar!vara!överens!om!att!det!är!upp!till!varje!bloggare!att!avgöra!i!vilken!

grad!placerade!produkter!ska!få!ingå!i!innehållet!och!att!det!är!upp!till!läsaren!att!avgöra!

när!det!rör!sig!om!produktplacering.! 
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Som!tidigare!nämnt!i!teoriavsnittet!3.3.1!kallas!vanan!att!upptäcka!övertygelseförsök!

och!hantera!sådana!situationen!till!fördel!för!!konsumentens!intressen!Persuasion!

Coping!Behavior!(Friestad!&!Wright;!1994),!vilket!uttrycks!med!att!konsumenten!fattar!

ett!medvetet!beslut!givet!situationens!unika!villkor.!Eftersom!bloggar!är!ett!relativt!nytt!

sätt!att!ta!del!av!underhållning!kan!man!anta!att!konsumenters!Persuasion!Coping!

Behavior!för!liknande!budskap!ännu!inte!är!helt!finslipade.!Detta!kan!jämföras!med!

Williams!et!als.!(2011)!påstående!om!att!barn!under!8!år!saknar!sådan!förmåga!i!

tillräcklig!grad!för!att!hantera!reklambudskap!och!utvecklar!en!tillräcklig!lägstanivå!av!

Persuasion!Coping!Behavior!först!efter!en!viss!tid.!Då!bloggfenomenet!är!så!pass!nytt!

kan!även!den!vuxne!konsumenten!komma!att!anses!som!relativt!oerfaren!och!

otillräcklig!i!sitt!Persuasion!Coping!Behavior!för!att!kunna!hantera!reklambudskap!i!

sådana!sammanhang!att!den!i!det!närmaste!är!att!betrakta!som!ett!barn.!Vidare!bör!

tilläggas!att!de!konsumenter!som!hör!till!så!kallade!Early!Adopters!av!bloggar!och!annat!

UCC!ofta!är!relativt!unga!vilket!kan!innebära!att!deras!allmänna!Persuasion!Coping!

Behavior!inte!heller!är!fullt!utvecklat.!På!så!sätt!framträder!en!viss!potential!för!

snedfördelning!i!termer!av!makt!mellan!den!som!kommunicerar!och!den!som!utsätts!för!

reklambudskap!i!bloggar.!Samtidigt!bör!det!tilläggas!att!ett!generellt!underutvecklat!

Persuasion!Coping!Behavior!inte!nödvändigtvis!måste!innebära!att!konsumenten!är!

chanslös!i!alla!sammanhang.!Vi!föreslår!att!det!är!möjligt!att!många!unga!konsumenter!

ur!“Myspace!&!YoutubeYgenerationen”!(Riegner;!2007)!utvecklar!Persuasion!Coping!

Behavior!tidigt!eftersom!yngre!konsumenter!numera!ges!tillträde!till!internet!tidigare!i!

livet!än!föregående!generationer!och!onlinekulturen!ofta!är!en!väsentlig!del!i!dessa!

individers!verklighet!och!vardag.!De!intervjuade!bloggläsarna!i!studien!påpekar!ofta!att!

de!upplever!sig!ha!utvecklat!en!förmåga!att!känna!igen!reklambudskap!och!ta!ställning!

till!dessa.! 
“Tycker#ofta#man#inser#att#inlägg#är#reklam.”!(Karin!Duker,!bloggläsare) 

“Om#dom#skriver#positivt#om#en#produkt#som#är#uppenbart#sponsrad#så#blir#det#lätt#att#man#bara#

scrollar#förbi.”#(Charles!Lang,!bloggläsare) 

 

Efter!att!ha!läst!samma!blogg!över!en!tid!har!intervjupersonerna!ofta!bekantat!sig!med!

bloggarens!stil,!åsikter!och!andra!uttryck.!Därför!anser!bloggläsarna!att!det!inte!är!

särskilt!svårt!att!känna!igen!sponsrade!inlägg!där!det!produktplacerande!företaget!har!

spelat!en!betydande!roll!för!formuleringar!och!uttryck.!Ett!sponsrat!inlägg!kan!i!en!del!

fall!vara!helt!och!hållet!författat!av!en!representant!för!det!placerande!företaget!
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alternativt!av!bloggaren!med!en!del!krav!på!information!som!måste!ingå!i!blogginlägget!

från!det!produktplacerande!företaget.!Enligt!studiens!intervjupersoner!är!sådan!

produktplacering!uppenbar!även!om!det!inte!är!explicit!uttryckt!att!det!rör!sig!om!

reklam.!När!bloggläsaren!blir!medveten!om!att!inlägget!är!en!annons!det!vill!säga!ett!

Persuasion!Episode!i!enlighet!med!figur!5!kan!vederbörande!välja!att!hantera!innehållet!

utifrån!sina!egna!intressen,!vilket!i!enlighet!med!Friestad!&!Wrights!(1994)!Persuasion!

Knowledge!Model!inte!alltid!innebär!att!de!förkastar!informationen.! 

“Sponsring#från#produkter#som#jag#gillar#eller#skulle#kunna#testa#skulle#gör#mig#ingenting.#Oftast#är#
det#sådana#produkter#om#man#läser#bloggar#som#man#kan#relatera#till,#vissa#bloggar#som#tipsar#om#

produkter#kan#man#till#och#med#gå#in#på#bara#för#att#man#vet#att#det#finns#bra#tips#där.”!(Ida!

Lindberg,!bloggläsare) 

 

Att!identifiera!ett!Persuasion!Episode!menar!Cowley!&!Barron!(2008)!innebär!ett!så!

kallat!!Change!in!Meaning.!Konsumenten!blir!medveten!om!syftet!bakom!informationen,!

vilket!i!det!här!fallet!är!kommersiellt.!I!enlighet!med!citatet!ovan!väljer!bloggläsaren!Ida!

Lindberg!att!fortsätta!läsa!eller!till!och!med!söka!upp!bloggen!själv!eftersom!hon!på!

förhand!är!medveten!om!att!informationen!som!presenteras!i!innehållet!syftar!till!att!

övertyga!henne!om!att!köpa!en!viss!produkt.!Istället!väljer!Ida!att!se!informationen!som!

tips!och!därmed!hantera!detta!Persuasion!Episode!till!sin!fördel.!Det!finns!dock!andra!

kända!fall!där!andra!konsumenter!har!upplevt!Persuasion!Episodes!som!direkt!hotfulla!

och!agerat!i!försvarssyfte.!Ett!exempel!är!bloggaren!Blondinbellas!inlägg!där!Nokias!

mobiltelefon!Nokia!Lumia!lovordades!i!bloggen!på!ett!sätt!som!en!bloggläsare!ansåg!

skilde!sig!markant!från!bloggarens!övriga!stil.!Läsaren!upplevde!att!det!kunde!röra!sig!

om!smygreklam!och!valde!att!anmäla!blogginlägget!till!konsumentombudsmannen.!En!

sådan!reaktion!kan!betraktas!som!en!aktivering!av!bloggläsarens!Persuasion!Coping!

Behavior!i!enlighet!med!Friestad!&!Wrights!(1994)!Persuasion!Knowledge!Model,!vilket!

slutade!med!att!bloggläsaren!valde!att!skydda!andra!konsumenter!från!samma!budskap!

genom!att!anmäla!inlägget!till!konsumentombudsmannen.!Fallet!har!väckt!stor!

uppmärksamhet!i!media!där!bland!annat!Aftonbladet!har!publicerat!nyhetsartiklar!om!

anmälningen,!inte!minst!för!att!bloggaren!Blondinbella!har!varit!involverad!i!tidigare!

liknande!fall,!vilka!i!sin!tur!också!har!uppmärksammats!av!bland!annat!tidningen!Dagens!

Industri!.!Publicitet!av!sådant!slag!kan!tänkas!ha!haft!en!negativ!inverkan!på!Nokias!

varumärke,!åtminstone!enligt!Williams!et!als.(2011)!teori!om!att!det!föreligger!en!risk!

med!produktplacering!i!och!med!att!varumärket!associeras!med!kontexten!det!är!
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placerat!i,!samt!Dahlén!&!Langes!(2009)!teori!om!att!känslorna!som!upplevs!till!

placeringskontexten!överförs!till!varumärket.!!

!

Bloggaren!Isabella!Löwengrip!som!skriver!bloggen!Blondinbella!har!själv!valt!att!

kommentera!ett!tidigare!fall,!som!då!handlade!om!bemanningsföretaget!Adecco!som!

sökte!säljare!och!valde!att!låta!Blondinbella!skriva!om!detta!med!att!påpeka!att!

reklambudskapet!borde!ha!uppfattas!som!uppenbart!eftersom!Adecco!länge!har!

annonserat!i!Blondinbellas!blogg!utanför!blogginnehållet!(DI.se,!2012).!Ett!sådant!

uttalande!talar!för!att!Löwengrips!syn!på!sina!läsares!Persuasion!Knowledge!skiljer!sig!

från!läsarnas.!Enligt!experten!Kicki!Norman!är!det!svårt!att!fälla!en!bloggare!för!

smygreklam,!då!bevisbördan!som!åligger!anmälaren!är!svår!att!uppfylla!eftersom!

bevisen!är!svårtolkade.! 
“Konsumentverket#misslyckas#varje#gång#att#sätta#dit#Blondinbella#men#det#går#inte#att#bevisa#

någonting.#Det#går#inte#att#bevisa#att#hon#har#fått#betalt#för#sina#åsikter#som#hon#skriver#i#bloggen.#

När#man#ringer#konsumentverket#säger#de#att#det#aldrig#går#att#fälla#för#det#finns#inga#bevis.”#(Kicki!

Norman,!expert) 

 

Myndigheters!begränsade!möjlighet!att!kontrollera!smygreklam!ställer!således!stora!

krav!på!den!enskilde!konsumentens!Persuasion!Knowledge.!Detta!kan!tolkas!som!att!det!

finns!ett!utrymme!för!företag!och!bloggare!att!genom!ett!transparent!och!pressetiskt!

korrekt!arbetssätt!att!etablera!förtroende!hos!konsumenterna.!Experten!Kicki!Norman!

förklarar!att!det!finns!en!skillnad!hos!företagens!affärssyn!som!påverkar!

förhållningssättet!till!produktplacering.!Det!är!enligt!experten!mer!tänkbart!att!företag!

med!kortsiktig!transaktionssyn!är!positivt!inställda!till!smygreklam!än!företag!med!en!

relationsinriktad!varumärkesorienterad!marknadsföringsstrategi.! 
“[…]en#del#bryr#sig#inte.#En#del#tänker#kortsiktigt#men#om#ett#år#är#det#ingen#som#vill#ta#i#dig#med#

tång.#[...]#Det#är#kortsiktigt#att#jobba#med#smygreklam#och#allting#kommer#alltid#ut!#Såna#snedsteg#

som#jag#plockar#fram#på#min#blogg#tas#upp#i#dagens#media.#Dagens#media#och#Resumé,#P1#är#på#det#

här,#Kalla#fakta#är#på#det#här.#Har#det#en#gång#kommit#ut#att#du#är#oseriös#är#det#svårt#att#hämta#

upp#det#[…]#Alla#letar#efter#en#syndabock#och#ingen#är#särskilt#snäll#mot#den#som#åker#dit.”!(Kicki!

Norman,!expert)!

 

Experten!Kicki!Norman!påpekar!vidare!att!eYwom!kan!fungera!omvänt,!inte!minst!tack!

vare!integrationen!av!sociala!medier!som!underlättar!interaktion!och!åsiktsspridning!

bland!användarna.! 
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“Kommer#det#fram#en#enda#gång#att#ditt#företag#har#hållit#på#med#smygreklam#så#får#du#problem.#

Det#finns#ett#skönhetsföretag#som#gjorde#ett#misstag.#De#rörde#sig#för#långt#ut#i#gråzonen#och#

självklart#hänger#alla#som#bloggar#på#twitter#och#instagram#och#då#vet#ju#alla#att#detta#är#ett#

oseriöst#företag.”#(Kicki!Norman,!expert) 

 

Bloggläsare!förstärker!expertens!intryck!att!smygreklam!på!lång!tid!är!skadligt!för!ett!

varumärke!och!påverkar!förtroendet!till!bloggare.! 
“Den#dagen#hon#vill#skriva#om#ngt#hon#faktiskt#gillar#kan#det#nog#bli#svårt#[...]#Man#tror#ju#att#allt#är#

sponsrat#på#hennes#blogg.”#(Karin!Duker,!bloggläsare) 

 

Experten!menar!att!det!inte!bara!är!bloggarens!rykte!som!skadas!av!smygreklam,!och!att!

företagen!borde!ta!avstånd!från!smygreklam!för!sitt!ryktes!skull.! 
“Det#handlar#ju#inte#bara#om#bloggarnas#rykte,#det#handlar#ju#om#företagens#också.#Det#beror#ju#på#hur#du#

vill#bli#uppfattad.#Vill#du#bli#uppfattad#som#ett#seriöst#företag#eller#någon#som#håller#på#och#smygmutar#unga#

och#okunniga#för#din#feta#plånboks#skull?”#(Kicki!Norman,!expert)! 
 

Även!experten!Petter!Servenius!stödjer!experten!Kicki!Normans!intryck,!dock!från!en!

annorlunda!infallsvinkel.!Experten!anser!att!sökmotorer!spelar!en!avgörande!roll!för!

försäljning!online!och!att!det!kan!innebära!förödande!konsekvenser!för!företag!som!

bryter!mot!sökmotorers!etiska!regler. 
”Det#var#en#amerikansk#blomförsäljare#som#gjorde#mycket#marknadsföring#på#detta#vis#och#de#blev#

straffade#av#Google.”#(Petter!Servenius,!expert)# 

 

Ändå!menar!experten!att!detta!inte!hindrar!sådan!praxis!eftersom!!“i!princip!100%!av!

alla!sajter!som!tjänar!pengar!på!internet!manipulerar!google!på!ett!eller!annat!sätt”!

(Petter!Servenius,!expert).!
 

Dou!et!al.!(2010)!har!påpekat!att!sökmotorträffar!är!av!hög!vikt!för!!byggande!av!

varumärkesstyrka!för!mindre!kända!varumärken,!vilka!kan!tänkas!gynnas!av!ökad!

exponering!däribland!genom!subtila!omnämnanden!i!bloggar.!Att!anta!att!all!exponering!

är!positiv!för!varumärket!stämmer!således!inte!enligt!svaren!från!intervjupersonerna!i!

studien!oavsett!huruvida!det!rör!sig!om!etiska!avståndstaganden!eller!risken!att!straffas!

av!google.!!
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4.4.)Förtroende)och)trovärdighet 

Bland!andra!Hsu!et!al.!(2013)!har!funnit!att!konsumenter!i!högre!utsträckning!

accepterar!rekommendationer!från!!bloggare!med!gott!rykte.!Det!är!således!viktigt!för!

företag!som!placerar!produkter!i!bloggar!!i!syfte!att!generera!positivt!eYwom!att!

identifiera!de!bloggar!som!läsarna!känner!förtroende!för!i!hög!grad.!På!samma!sätt!är!

det!viktigt!för!bloggare!som!vill!vara!attraktiva!för!produktplacerande!företag!att!skapa!

och!publicera!innehåll!som!läsarkretsen!känner!förtroende!för.!Doney!&!Cannon!(1997)!

har!definierat!förtroende!som!en!blandning!av!trovärdighet!och!välvilja!vilket!Hsu!et!als.!

(2013)!menar!är!essentiellt!för!positiva!eYwomeffekter!eftersom!konsumenter!är!

benägna!att!söka!information!online!inför!konsumtionsbeslut!för!att!reducera!upplevd!

risk.!Om!en!bloggare!uppfattas!som!trovärdig!och!välvillig!inför!läsarna!kan!dennes!

rekommendationer!komma!att!ha!inflytande!över!konsumentens!köpbeslut.!För!att!

uppfattas!som!trovärdig!anser!Doyle!et!al.!(2012)!!att!så!kallat!Engagement!Knowledge!

som!har!beskrivits!i!avsnitt!3!är!av!hög!vikt,!i!vilket!även!ingår!att!bloggaren!upplevs!

vilja!bidra!till!läsarens!nytta.!Ur!intervjusvaren!kan!det!därför!uttolkas!en!rad!

nyckelegenskaper!som!skapar!förtroende.! 
 

4.4.1.)Relevans 

”För!att!inte!mista!förtroendet!hos!sina!kunder!är!det!viktigt!att!företagen!gör!reklam!på!rätt!sätt!

och!samarbetar!med!rätt!personer.”!(Kicki!Norman,!expert) 

Hos!samtliga!intressentgrupper!tolkas!intervjusvaren!som!att!!produktplaceringens!

relevans!för!blogginnehållet!!är!en!av!kärnpunkterna!för!förtroendeskapande.!När!

produkter!som!är!relevanta!för!bloggarens!övriga!intressen!recenseras!i!bloggar!kan!

sådana!recensioner!tolkas!som!en!hög!nivå!av!Engagement!Knowledge!enligt!Doyle!et!

als.!(2012)!definition.!Istället!för!att!upplevas!som!störande!reklam!kan!läsarna!komma!

att!se!produktrecensionerna!ifråga!som!nyttig!information!som!på!ett!positivt!sätt!bidrar!

till!läsarens!syfte!med!bloggläsningen.!! 
“Skandalbloggarna#Kissie#och#Paows#läsare,!de#vill#ju#också#bli#skandalbloggare.#De#vill#ha#

smygreklam#överallt#över#hela#sin#blogg#och#tjäna#pengar#för#att#deras#läsare#köper#x#antal#fula#

Jeffrey#Campbell.skor.#Men#de#som#har#ett#specialintresse#har#en#helt#annan#motivation#och#jag#tror#

att#det#är#det#viktigaste#som#finns.”#(Kicki!Norman,!expert) 
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När!bloggaren!håller!sig!till!ämnet!ökar!dennes!Engagement!Knowledge!enligt!Doyle!et!

als.!definition!eftersom!bloggaren!istället!upplevs!som!passionerad,!intresserad,!

uppdaterad!och!som!en!trovärdig!källa!med!unika!resurser!som!andra!bloggare!inte!har!

(Doyle!et!al.,!2012).!Brand!Managern!Clara!Andersson!förklarar!att!

placeringssammanhanget!bör!väljas!så!att!produkten!exponeras!i!sammanhang!där!det!

finns!ett!intresse!för!den.! 
”Det!är!viktigt!att!det!görs!på!ett!naturligt!sätt,!i!rätt!miljö!och!till!rätt!målgrupp![...]!Man#

annonserar#inte#kosmetik#i#en#biltidning#och#likadant#så#annonserar#du#inte#kosmetik#på#en#

internetsida#om#bilar,#utan#det#ska#vara#ett#relevant#sammanhang.”#(Clara!Andersson,!Brand!

Manager) 

Bloggaren!Charles!Lang!menar!att!placering!av!produkter!som!bloggaren!normalt!inte!

skriver!om!väcker!misstanke.!
“Om#Blondinbella#skulle#börja#lägga#upp#bilder#på#svärd#ifrån#science#fiction#bokhandeln#skulle#jag#

nog#reagerat#men#om#det#överlag#följer#samma#linje#som#bloggen#brukar#ha#så#är#det#som#sagt#inga#

problem.”!(Charles!Lang,!bloggare) 

 

Trovärdigheten!ökar!när!produkten!är!relevant!för!läsaren!och!eftersom!en!viss!

målgrupp!rör!sig!på!vissa!bloggar!kan!man!enkelt!räkna!ut!hos!vilka!konsumenter!

produkterna!är!av!intresse.!Enligt!bloggläsaren!Ida!Lindberg!är!ett!tydligt!exempel!och!

bevis!på!att!bloggaren!både!matchar!ens!intressen!och!skriver!trovärdigt!när!man!ser!en!

recension!av!en!produkt!man!själv!skulle!ha!använt!(Ida!Lindberg,!bloggläsare).!

Bloggaren!Jennifer!Åkerman!menar!också!att!man!skall!göra!det!enkelt,!vilket!

bloggläsaren!Ida!Lindberg!instämmer!in. 
“Tänk#efter#om#du#tror#att#produkten#är#intressant#för#dina#läsare.”#(Jennifer!Åkerman,!bloggare) 

 

“De#typer#av#företag#som#använder#sig#av#produktplacering#hos#en#bloggare,#säljer#förmodligen#

produkter#som#liknar#de#som#bloggaren#själv#skulle#ha#använt.”!(Ida!Lindberg,!bloggläsare) 

 

Företagen!är!av!uppfattningen!att!produktens!målgrupp!bör!vara!vägledande!för!valet!

att!exponera!produkten!i!bloggar,!eftersom!en!del!målgrupper!har!en!högre!grad!av!

acceptans!och!förtroende!för!produktplacering.! 
“Vi#tillhör#ju#en#delvis#ytlig#bransch#som#exponeras#stort#i#dessa#forum#–#jag#tror#att#

konsumenter/läsare#av#bloggar#är#väldigt#ok/vana#vid#detta#och#anser#att#

produkterna/varumärkena#är#trovärdiga#ändå.#Snarare#poppis#och#inne#om#de#syns#i#dessa#forum.”#

(Louise!Markvi,!Brand!Manager)!
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“Jag#anser#det#inte#vara#någon#större#skillnad#mellan#en#modetidning#online#som#vill#ha#ett#sample#

och#sedan#fota/skriva#om#klockan,#och#en#modebloggare#i#dagsläget.#Jag#tror#heller#inte#att#vår#

målgrupp#ser#på#marketing#online#på#med#skepsis.”#(Anton!Wetterlöf,!marknadschef) 

 

 

I!enlighet!med!Doyle!et!als.!(2012)!antagande!att!läsarens!uppfattning!av!bloggarens!

Engagement!Knowledge!förstärks!positivt!av!att!bloggaren!har!resurser!som!inte!andra!

har!(Doyle!et!al.,!2012)!tolkar!vi!det!som!ett!utrymme!för!företagen!att!samarbeta!med!

bloggare!vars!innehåll!är!av!sådan!art!att!företagets!produkter!kan!ses!som!sådana!

resurser.!Bloggaren!kan!då!använda!dessa!för!att!leverera!mervärde!till!läsarkretsen!och!

samtidigt!etablera!förtroende.! 
”Jag!får!tiotals!förfrågningar!varje!dag!från!bloggare!som!vill!samarbete.!Oftast!rör!det!sig!om!att!

vi!gemensamt!väljer!att!lotta!ut!en!produkt!eller!liknande!åt!hans/hennes!läsare.”!(Anton!

Wetterlöf,!Marknadschef) 

 

Ett!sätt!för!företag!och!bloggare!att!tillsammans!bidra!till!mervärde!för!läsaren!är!bland!

annat!att!företaget!låter!bloggaren!lotta!ut!företagets!produkter.!Således!framstår!

bloggarens!relation!med!företaget!som!en!unik!resurs!som!andra!bloggare!saknar.! 
 

 

4.4.2.)Tydlig)relation)till)läsarkretsen 

Till!stöd!för!Hsu!et!als.!(2013)!antagande!att!förtroende!till!bloggar!är!ett!slags!

knowledge!basedYtrust!enligt!Kracher!et!als!(2005)!definition,!nämligen!ett!förtroende!

som!utvecklas!efter!en!att!bloggläsaren!har!läst!samma!blogg!kontinuerligt!

påpekar!!intervjupersonerna!bland!annat!att!en!relation!till!en!bloggare!kan!liknas!vid!

en!relation!till!en!person!offline.!! 
”Man#ska#inte#tro#på#allt#man#läser#eller#hör,#men#över#tiden#så#tror#jag#de#som#läser#bloggen#bygger#

upp#en#sorts#relation#med#den#som#bloggar,#det#blir#ju#lite#som#att#man#"lär#känna"#den#personen,#

och#det#är#klart#man#överlag#litar#på#personer#man#känner.”#(Liza!Engström,!bloggare) 

 

The!Persuasion!Knowledge!Model!som!återges!i!figur!5!säger!att!en!persons!Persuasion!

Coping!Behavior!delvis!består!av!Agent!Knowledge,!vilket!är!vederbörandes!kunskap!om!

avsändaren!som!försöker!övertyga!honom!eller!henne!om!något.!När!bloggläsaren!“lär!

känna”!bloggaren!bidrar!detta!till!bloggläsarens!Agent!Knowledge,!som!sedan!överförs!
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till!personens!Persuasion!Coping!Behavior.!Ju!mer!en!bloggläsare!tar!del!av!en!blogg!lär!

sig!vederbörande!att!förstå!bloggarens!åsikter,!värden!och!konsumtionsvanor!samt!

utvecklar!en!förmåga!att!särskilja!bloggarens!språkstil.!Persuasion!Coping!Behavior!

aktiveras!följaktligen!när!innehållet!i!bloggen!avviker!från!det!inlärda!mönstret,!

eftersom!läsaren!betraktar!detta!som!ett!Persuasion!Episode.!På!företagssidan!bland!

intervjupersonerna!verkar!man!vara!mån!om!att!samarbeta!med!bloggare!som!redan!

har!ett!intresse!för!produkten!och!vana!av!att!skriva!om!liknande!produkter.!På!så!sätt!

minskar!företagets!risk!för!negativa!omdömen!och!den!placerade!produkten!är!relevant!

för!bloggens!tema.! 
“Är!det!bloggare!som!vi!har!en!långsiktig!relationen!med!så!behöver!vi!inte!styra!dem!för!vi!vet!att!

de!är!pro!våra!produkter.”!(Louise!Markvi,!Brand!Manager) 

 

 

4.4.3.)Egna)åsikter 

En!komponent!i!Engagement!Knowledge!är!att!bloggaren!vågar!förhålla!sig!kritiskt!till!

ämnet!som!han!eller!hon!bloggar!om!(Doyle!et!al.,!2012).!För!att!känna!förtroende!för!en!

bloggare!är!det!viktigt!för!läsaren!att!skribenten!skriver!sina!egna!åsikter.! 

Enligt!experten!Petter!Servenius!ökar!trovärdigheten!till!en!bloggare!då!det!bloggaren!

skriver!en!ärlig!recension!“där!en!produkt!exempelvis!får!ett!medelhögt!betyg!istället!för!

att!alltid!ge!en!toppbetygsrecension”!(Petter!Servenius,!expert).! 
 

Bland!bloggare!anses!det!vara!något!mer!komplicerat!att!tydligt!framföra!vad!som!är!en!

egen!åsikt!i!blogginnehållet.! 
”För!exempelvis!modebloggare!kan!det!dock!vara!en!fin!balansgång!eftersom!det!lätt!går!att!

förväxla!reklam!med!när!man!rapporterar!om!en!produkt.”!(Frans!Liebertson,!bloggare) 

 

Enligt!bloggaren!Liza!Engström!löser!man!problemet!genom!att!bara!rekommendera!

produkter!man!själv!kan!tänka!sig!att!använda.! 
“När!man!rekommenderar!någonting!så!bör!man!som!bloggare!gå!i!god!för!det.#Jag#har#fått#

erbjudande#via#företag#som#säljer#reklamplatser#till#olika#företag,#men#sagt#nej#[...]#jag#skulle#aldrig#

länka#eller#rekommendera#något#som#jag#inte#trodde#på#själv.”#(Liza!Engström,!bloggare) 

 

“Så#länge#det#är#bloggarens#egen#åsikt#och#hen#inte#får#betalt#för#sitt#uttalande.”#(Frans!Liebertson,!

bloggare) 
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Bloggarna!upplever!ansvar!mot!såväl!läsare!som!de!produktplacerande!företagen,!vilket!

intervjupersonerna!på!bloggarsidan!påpekar!bäst!uttrycks!genom!att!bara!recensera!

produkter!som!är!av!intresse!för!bloggaren!och!bloggens!tema.! 
“Att#vara#ärlig#och#sig#själv#[...]#Jag#tycker#att#man#ska#vara#intresserad#av#vad#man#vill#

marknadsföra#så#att#man#är#ärlig#mot#märket.”#(Jennifer#Åkerman,#bloggare)# 

 

 

4.4.4.)Intressant)innehåll 

Matchningsföretaget!Bloggexponering!som!drivs!av!experten!Petter!Servenius!verkar!

vara!av!uppfattningen!att!förtroende!är!något!som!tillkommer!på!köpet!i!en!stor!blogg!

med!en!bred!återkommande!läsarkrets.! 
“Den#främsta#anledningen#till#att#de#stora#bloggarna#har#många#besökare#är#ju#att#de#skriver#

intressant#innehåll.#Att#läsa#massa#produktrecensioner#varje#dag#blir#ju#rätt#tråkigt#att#läsa#[...]#om#

läsarna#får#känslan#av#att#bloggaren#skriver#positivt#om#produkter#bara#för#att#hon#får#pengar,#då#

tappar#hon#ju#förtroende.”#(Petter!Servenius,!expert)!! 

 

Samtidigt!påpekar!experten!att!höga!läsarsiffror!uppnås!genom!att!bloggaren!skapar!

intressant!innehåll.!Dock!behöver!inte!höga!läsarsiffror!och!innehåll!som!uppfattas!som!

intressant!av!läsarna!inte!nödvändigtvis!betyda!att!det!är!förtroendeskapande!enligt!

exempelvis!Doney!&!Cannons!(1997)!definition!av!förtroende.!Intressant!innehåll!kan!

lika!gärna!bestå!av!provokativa!och!kontroversiella!åsikter!där!förtroendeskapande!

egenskaper!enligt!exempelvis!Doney!&!Cannons!definition,!det!vill!säga!trovärdighet!och!

välvilja!inte!alltid!framträder!tydligt.!Enligt!Cowley!&!Barron!(2008)!är!en!positiv!attityd!

till!placeringskontexten!av!hög!vikt!för!konsumentens!attityd!till!produktplaceringen.!

Det!föreligger!således!en!risk!med!att!anta!att!höga!läsarsiffror!går!hand!i!hand!med!en!

hög!grad!av!förtroende!då!det!inte!alltid!är!klarlagt!varför!bloggläsare!återkommer!till!

bloggen.! 

)

)

)
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4.4.5.)Layout 

I!begreppet!Engagement!Knowledge!presenterat!av!Doyle!et!al.!(2012)!ingår!även!

korrekt!bruk!av!facktermer!eftersom!det!förstärker!intrycket!av!professionalitet,!utöver!

detta!är!bloggarens!erfarenhet!av!ämnet!viktig!för!läsarens!upplevda!Engagement!

Knowledge.!Genom!att!bloggare!visar!förmåga!att!till!fullo!utnyttja!bloggverktygets!

potential!och!använda!dess!funktioner!på!ett!professionellt!sätt!har!bloggare!möjlighet!

att!skapa!förtroende.!Bloggaren!Frans!Liebertson!menar!att!bland!annat!formalia!är!av!

hög!vikt!för!att!bygga!förtroende!hos!läsarna.! 
“Vem#som#står#bakom#bloggen,#hur#många#läsare#bloggen#har,#domänen#(ex.#www.xxx.com#låter#mer#

seriöst#än#www.xxx.blogspot.se)#och#layouten.”#(Frans!Liebertson,!bloggare) 

 

En!egen!dedikerad!domän!kan!exempelvis!styrka!bloggarens!engagemang!och!intresse!

för!ämnet.! 
 

 

4.4.6.)Förtroende)eller)SEO? 

I!intervjun!med!experten!Petter!Servenius!framträder!att!sökmotoroptimering!och!

andra!konkret!mätbara!parametrar!anses!viktiga!i!urvalsprocessen!vid!matchning!

mellan!bloggare!och!produktplacerande!företag,!åtminstone!för!de!fall!där!

basplaceringar!förekommer.!Experten!verkar!ställa!sig!positiv!till!basplaceringar!i!

kontrast!till!kritiken!som!har!förekommit!i!forskningsvärlden!av!bland!andra!Percy!

(2006)!och!Cowley!&!Barron!(2008).!En!anledning!till!detta!är!att!blotta!omnämnandet!

av!en!produkt!eller!ett!varumärke!leder!till!förbättrade!sökmotorträffar,!vilket!Servenius!

menar!leder!till!ökad!exponering.! 
“Ett#inlägg#på#en#blogg#med#få#besökare#ändå#vara#bra#att#få#eftersom#det#influerar#google#till#att#

favorisera#den#websiten.”#(Petter!Servenius,!expert)#

#

Brand!Managern!Clara!Andersson!upplever!däremot!att!små!bloggar!är!opålitliga!i!

egenskap!av!marknadsföringskanaler!på!grund!av!osäkerheten!kring!deras!livslängd!och!

därmed!innebär!en!kostnadsrisk.!
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“Det#finns#ca#500#000#bloggar#i#Sverige#om#jag#inte#minns#fel#[…]#en#del#lägger#ner#sina#bloggar#eller#

byter#sida/portal#och#nya#dyker#ständigt#upp,#så#utmaningen#ligger#i#att#hålla#sig#uppdaterad.”!

(Clara!Andersson,!Brand!Manager) 

 

Experten!har!tidigare!påpekat!att!läsarens!förtroende!för!bloggaren!är!något!som!antas!

vara!givet!när!en!blogg!har!en!stor,!återkommande!läsarkrets.!Beroende!på!vad!man!vill!

uppnå!med!produktplaceringen!är!således!storleken!på!läsarkrets!ofta!viktig.!Experten!

menar!att!avvägningen!mellan!att!synas!i!en!större!blogg!eller!flera!mindre!handlar!om!

olika!exponeringsmål.!!
“Om#man#vill#synas#på#stora#bloggare#som#har#mycket#trafik,#så#handlar#det#till#0.20%#SEO 

Exempel:#Sponsra#5#stora#bloggare#=#Mycket#trafik/försäljning,#lite#sökboost 

Sponsra#100#små#bloggare#=#Lite#trafik/försäljning,#stor#sökboost.”#(Petter!Servenius,!expert) 

 

Vidare!förklarar!!experten!att!kostnaden!stiger!när!placering!sker!i!större!bloggar!med!

högre!läsarsiffror!vilket!leder!till!att!billigare!produkter!oftare!fördelas!till!bloggare!med!

färre!läsare.!Eftersom!dessa!har!en!sämre!förhandlingsposition!är!de!oftare!villiga!att!

recensera!produkter!i!utbyte!mot!gratisprover,!medan!bloggare!som!driver!större!

bloggar!med!fler!läsare!ofta!vill!ha!mellan!tre!och!femton!tusen!kronor!för!ett!dedikerat!

inlägg.!Det!är!inte!uteslutet!att!de!förstnämnda!mindre!bloggarna!kan!uppvisa!de!

förtroendeingivande!egenskaper!som!trovärdighet!och!välvilja!(Doney!&!Cannon,!1997)!

och!goda!rykte!som!enligt!bland!andra!Hsu!et!al.!(2013)!är!fördelaktiga!för!positiv!

påverkan!på!eYwomeffekter,!och!det!är!inte!heller!självklart!att!större!bloggar!uppfyller!

dessa!kriterier.! 
 

I!intervjun!med!experten!Petter!Servenius!framkommer!att!det!till!viss!del!rör!sig!om!

produkttyper!som!ofta!är!förenade!med!en!massmarknadsföringsstrategi,!vilka!är!

relativt!billiga!och!kräver!en!ganska!låg!grad!av!engagemang,!exempelvis!skal!till!

mobiltelefoner.!Faktorer!som!förtroende,!rykte!och!andra!subjektiva!“mjuka”!värden!

framstår!stundtals!som!sekundära!då!matchningsföretagets!intresse!främst!handlar!om!

att!optimera!googlerelaterade!resultatsiffror!på!uppdrag!av!sina!kunder. 
“För#vissa#företag#handlar#det#100%#om#SEO,#för#andra#företag#handlar#det#0%#om#SEO.#För#de#

flesta#är#det#kanske#50.50%.”#(Petter!Servenius,!expert) 

 

En!sådan!målsättning!säger!inte!nödvändigtvis!att!dessa!egenskaper!anses!oviktiga!av!

matchningsföretaget!utan!kan!förklaras!med!bland!annat!uppdragsgivarnas!
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förväntningar!och!krav!på!kvantifierbara!resultat!samtidigt!som!man!drar!slutsatsen!att!

populära!bloggare!med!höga!läsarsiffror!har!skapat!dessa!genom!att!publicera!

intressant!innehåll!och!att!förtroendet!går!hand!i!hand!med!besöksstatistiken.!Vi!antar!

att!det!kan!komma!att!skilja!sig!åt!i!placeringsstrategi!mellan!sådana!produkter!och!

sådana!som!kräver!högre!engagemang,!kostar!mer!samt!marknadsförs!utifrån!en!mer!

varumärkesorienterad!strategi.!!

!

Experten!Kicki!Norman!menar!att!en!förtroendeingivande!blogg!ur!

produktrecensionsperspektiv!bör!hålla!sig!till!ämnet.!!
”Det#känner#man#ganska#snabbt#om#det#är#en#förtroendeingivande#och#seriös#blogg.#[…]De#brukar#

inte#publicera#sina#gräl#med#varken#pojkvänner#eller#vänner#[…]Att#säga#saker#som#inte#är#sanna#är#

en#grej#men#att#undanhålla#saker#är#inte#ett#lika#stort#problem.#Det#räknar#man#med#på#något#sätt#

om#det#är#professionell#miljö.”!(Kicki!Norman,!expert)#

 

Expertens!antagande!kan!stödjas!med!Doyle!et!als.!(2012)!funna!korrelation!mellan!

bloggläsares!förtroende!och!Engagement!Knowledge,!i!vilket!ingår!en!uppvisad!hög!grad!

av!engagemang!för!bloggens!tema.!Innehåll!som!avviker!från!den!röda!tråden!i!bloggen!

kan!med!utgångspunkt!i!denna!teori!uppfattas!som!något!som!stör!förtroendeskapandet.!!

!
 

4.5.)Framtiden 

4.5.1.)Bloggar)och)tryckt)media 

Bland!andra!Williams!et!al.!(2011)!menar!att!varumärken!numera!måste!ta!plats!i!

innehållet!i!underhållningssammanhang!eftersom!traditionell!marknadskommunikation!

har!tappat!en!del!av!sin!kraft.!Hsu!et!al.!(2013)!föreslår!att!bloggare!har!stor!inverkan!på!

konsumenters!köpbeslut,!vilket!är!ett!argument!för!att!bloggar!kan!fungera!som!

framtidens!effektiva!marknadsföringskanaler.!Produktplacering!online!kan!således!

betraktas!som!ett!bra!komplement!till!traditionell!tryckt!reklam!(tidningar).!I!dagsläget!

menar!företag!att!det!är!viktigt!att!synas!i!båda!forumen.!Brand!Managern!Clara!

Andersson!förklarar!att!kommunikationsbudskapen!förstärker!varandra!i!en!

kombination!av!exponering!i!traditionell!och!ny!media! 
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“Min#åsikt#är#att#det#är#lika#viktigt#att#synas#på#nätet#som#i#print#(tidningar)#och#i#butik,#för#våra#

kunder#rör#sig#lika#mycket#på#nätet.#Ju#fler#ställen#du#syns#på#desto#bättre#för#då#är#det#också#lättare#

för#kunderna#att#hitta#märket#av#en#tillfällighet#och#inte#bara#när#de#söker#specifikt#efter#det.”#(Clara!

Andersson,!Brand!Manager) 

 

”Bloggar#blir#mer#och#mer#som#företag#med#fler#anställda#än#bloggaren#och#kontaktar#själva#företag#

för#att#upplysa#om#vad#de#tar#betalt.”!(Anton!Wetterlöf,!marknadschef)! 
 

Marknadschefen!Anton!Wetterlöfs!konstaterande!kan!vi!tolka!som!att!det!i!framtiden!

väntas!ske!en!förändring!där!man!genom!den!ökade!konkurrens!som!

marknadsföringskanaler!online!medför!sätter!press!på!traditionell!printYreklam.! 
 

Detta!kan!i!framtiden!handla!om!efterfrågan!hos!printYföretag!och!resultera!i!ökad!

efterfrågan!hos!bloggar!som!marknadsföringsplattform.! 
“Jag#hoppas#att#det#har#lett#till#att#"traditionell#media"#fått#tänka#om#lite.#Man#kan#inte#ta#50#000#för#

en#annons#i#en#lokaltidning#av#ett#småföretag,#för#då#söker#sig#vår#generation#företagare#sig#

uteslutande#online.”#(Anton!Wetterlöf,!marknadschef) 

 

Bortsett!från!ökad!konkurrens!i!reklambranschen!och!det!relativt!låga!pris!till!vilket!

exponering!kan!ske!online!kommer!produktplacering!i!bloggar!sannolikt!att!öka!av!

andra!skäl.!Med!tanke!på!hur!mycket!tid!som!unga!och!förmodligen!kommande!

generationer!spenderar!på!nätet!i!kombination!med!att!!“50%#+#av#alla#köp#online#

kommer#från#Google”!(Petter!Servenius,!expert).!Bloggaren!Liza!Engström!förklarar!med!

egna!ord: 
“Om#bloggar#fortsätter#att#ha#den#starka#position#de#har,#och#jag#ser#inte#hur#det#skulle#ändras#i#en#

överskådlig#framtid#eftersom#de#blivit#en#så#stor#del#av#våra#liv,#så#tror#jag#att#det#kommer#att#öka.#

Fler#och#fler#företag#börjar#förstå#att#detta#är#de#nya#kanalerna#att#nå#ut#till#framförallt#ungdomar.”#

(Liza!Engström,!bloggare) 
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4.5.2.)Samhällsförändringar 

Samtliga!intervjupersoner!antyder!att!produktplacering!i!bloggvärlden!kommer!att!öka.!

Eftersom!bloggar!är!en!relativt!ny!kommunikationskanal!kan!man!tolka!det!som!att!

intervjupersonerna!i!samtliga!intressentgrupper!väntar!sig!att!det!sker!en!evolution!av!

dagens!praxis!genom!att!denna!!anpassas!till!samhället!och!samtiden.!Ett!exempel!på!en!

sådan!samhällsförändring!skulle!kunna!vara!utbildning!för!att!stärka!konsumenters!

Persuasion!Knowledge!enligt!Friestad!&!Wrights!(1994)!definition).!Bloggaren!Liza!

Engström!uppmärksammar!detta!och!säger!såhär: 
“Jag#tycker#det#är#bra#att#det#studeras#närmare,#för#jag#tror#väldigt#många#inte#vet#att#det#

förekommer.#Fortsätter#utvecklingen#i#denna#takt#tycker#jag#inte#heller#det#är#helt#fel#att#börja#ta#

upp#det#som#exempel#i#undervisningen#i#skolan#när#man#talar#om#just#källkritik#osv.#Överlag#borde#

lärare#rikta#mer#fokus#mot#internet#och#mindre#mot#böcker,#det#är#trots#allt#på#internet#som#

ungdomar#får#mest#information.”#(Liza!Engström,!bloggare)# 

 

I!takt!med!nya!marknadsförutsättningar!och!ny!konkurrens!uppstår!behovet!av!

tydligare!och!mer!effektiv!reglering!i!lagen.!Experten!Kicki!Norman!föreslår!att!följande!

är!tänkbart:! 
“Antingen#så#kommer#det#att#komma#en#lag#som#reglerar#detta#eller#så#kommer#det#att#vara#så#att#

man#kräver#en#ansvarig#utgivare#och#då#plötsligt#är#det#någon#som#skall#stå#till#svars.#Jag#tror#att#det#

kommer#att#hända#någonting#som#gör#att#det#rensas#upp.”#(Kicki!Norman,!expert) 

 

Vidare!påpekar!experten!att!en!förändring!även!kan!ske!på!gräsrotsnivå!tack!vare!ökad!

uppmärksamhet!kring!ämnet.! 
“Sverige#är#ett#föregångsland#i#bloggvärlden.#Vi#har#fler#bloggare,#vi#har#bättre#bloggare#och#vi#har#

en#seriös#diskussion.#Bland#annat#att#ni#ringer#mig#nu#är#ett#tecken#på#det.#Jag#tror#att#Sverige#

kommer#att#få#en#upprensning.”#(Kicki!Norman,!expert) 

 

 

Detta!går!delvis!i!linje!med!Williams!et!als.!(2011)!förslag!om!praktikers!behov!av!att!

agera!föredöme!för!att!etablera!god!branschsed och lyfta!den!allmänna!opinionen!kring!

sådan!praxis.! 
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4.5.3.)Fortsatt)utveckling 

Avslutningsvis!har!samtliga!intervjupersoner!uttalat!en!positiv!framtidssyn!på!

produktplacering!i!bloggar.!Alla!intervjuade!tror!att!det!kommer!att!förekomma!mer!i!

framtiden.!Som!exempel!på!detta!säger!Brand!Managern!Clara!Andersson: 
“Jag#tror#det#kommer#att#fortsätta#att#vara#viktigt#att#synas#på#bloggar,#jag#tror#inte#det#är#något#

som#kommer#att#minska#eller#avta#med#tiden.”#(Clara!Andersson,!Brand!Manager) 

 

På!frågan!huruvida!produktplacering!i!bloggvärlden!väntas!öka!eller!minska!i!framtiden!

svarar!experten!Petter!Servenius!med!eftertryck: 
“Öka!!!”!(Petter!Servenius,!expert) 
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5.#Slutsats#och#bidrag 

Studien#inleddes#med#utformandet#av#en#teoretisk#referensram#bestående#av#vedertagna#

definitioner#kring#komponenterna#i#den#undersökta#miljön#samt#diskussioner#kring#dessa#

enligt#tidigare#forskning.#Därefter#har#en#intervjuguide#utformats#för#de#elva#

semistrukturerade#intervjuerna#som#har#genomförts#med#representanter#från#företag#som#

använder#sig#av#produktplacering#i#sin#marknadsmix,#bloggare,#bloggläsare#och#externa#

experter#med#varierande#intressen#och#högt#engagemang#på#ämnesområdet.#Den#

insamlade#datan#har#därefter#presenterats#och#analyserats#i#förhållande#till#den#teoretiska#

referensramen#i#kapitel#4.#I#kommande#avsnitt#presenteras#de#mest#framträdande#

slutsatserna#i#studien#samt#utifrån#dessa#lämna#förslag#till#framtida#forskning#och#

praktiker.# 
 

5.1.)Slutsats 

Bland!företagsrepresentanterna!som!har!deltagit!i!studien!råder!konsensus!ifråga!om!att!

bloggar!är!ett!verktyg!som!ger!möjligheten!att!snabbt!och!kostnadseffektivt!nå!ut!till!rätt!

målgrupp.!Företagen!betraktar!bloggare!som!en!del!av!presskollektivet!trots!

skillnaderna!i!bloggares!och!professionella!journalisters!bakgrund,!utbildning,!

perspektiv!och!pressetiskt!förhållningssätt.!De!undersökta!företagen!är!för!det!mesta!

positivt!inställda!men!ställer!sig!fortfarande!i!en!del!fall!något!försiktiga!till!samarbeten!

med!bloggare!eftersom!de!anser!att!produktplacering!i!bloggar!är!svår!att!kontrollera.!

En!del!av!de!intervjuade!företagsrepresentanterna!anser!dock!att!viss!negativ!

exponering!är!oundviklig!i!samband!med!bloggsammanhang,!oavsett!om!det!rör!sig!om!

negativ!exponering!av!produkten!eller!bloggarens!personlighet!men!anser!att!de!

positiva!effekterna!av!produktplacering!är!desto!större.!Bloggare!är!av!uppfattningen!att!

produktplacering!gynnar!dem!dels!eftersom!det!är!ett!av!få!sätt!för!bloggare!att!tjäna!

pengar!och!del!för!att!innehållet!som!skapas!kring!placerade!produkter!kan!användas!

för!att!leverera!mervärde!till!läsarna!bland!annat!!genom!att!kunna!erbjuda!intressant!

information,!alternativa!användningssätt!och!förmånliga!kampanjer!i!samarbete!med!

det!placerande!företaget.!Bloggarnas!intervjusvar!tolkas!som!att!de!ser!sig!själva!som!en!

grupp!med!ett!visst!mått!av!pressetiskt!ansvar!där!många!är!medvetna!om!sitt!
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Persuasion!Knowledge!och!opinionsbildande!förmåga.!Samtidigt!är!bloggar!en!del!av!så!

kallat!UCC!som!inte!kontrolleras!av!ansvariga!utgivare,!vilket!kan!leda!till!att!bloggare!

och!produktplacerande!företag!i!högre!grad!inte!omfattas!av!samma!krav!på!pressetik!

och!transparens!som!andra!medier.!Tack!vare!att!bloggar!är!ett!relativt!nytt!medium!är!

konsumenter!inte!alltid!fullärda!i!att!hantera!dolda!reklambudskap!eftersom!vanan!att!

känna!igen!och!behandla!säljande!budskap!utvecklas!över!längre!tid!enligt!Friestad!&!

Wrights!(1994)!Persuasion!Knowledge!Model.!Därför!råder!starka!känslor!hos!såväl!

konsumenter!som!externa!aktörer,!bloggare!och!företagsrepresentanter!att!transparens!

borde!vara!ett!centralt!begrepp!i!produktplaceringspraxis.!Detta!påpekande!går!i!linje!

med!Williams!et!als.!(2011)!förslag!att!praktikers!mål!med!produktplacering!borde!vara!

att!föregå!med!gott!exempel!till!såväl!praktiker!som!konsumenter!och!därmed!etablera!

god!branschsed!för!att!lyfta!de!meningar!som!råder!kring!sådan!praxis.! 
 

Företagsrepresentanterna!är!idag!angelägna!om!att!agera!på!ett!sätt!som!får!deras!

varumärken!att!framstå!som!trovärdiga!och!välvilliga!vilket!enligt!Doney!&!Cannon!

(1997)!är!de!två!huvudkomponenterna!i!förtroende.! 
 

Bloggarna!är!i!sin!tur!medvetna!om!sitt!Persuasion!Knowledge!(Hsu!et!al.,!2013;!Cowley!

&!Barron,!2008)!och!deras!förmåga!att!påverka!konsumenters!beslut.!De!bloggare!som!

betraktar!placerade!produkter!som!verktyg!för!att!skapa!och!dela!intressant!innehåll!till!

sina!läsare!är!mer!positivt!inställda!till!samarbeten!med!företag!än!de!bloggare!som!

betraktar!sådana!samarbeten!som!att!göra!avkall!på!sin!integritet!eller!föra!läsarna!

bakom!ljuset.!Bloggare!vill!likt!företagsrepresentanterna!framstå!som!trovärdiga!och!

välvilliga.!I!enlighet!med!Doyle!et!als.!(2012)!begrepp!Engagement!Knowledge!!kan!

placerade!produkter!som!ger!upphov!till!recensioner!som!är!till!nytta!för!läsarna!

komma!att!bidra!till!läsarens!upplevda!Engagement!Knowledge!hos!en!bloggare,!då!

dessa!används!som!unika!resurser!som!andra!saknar!för!att!skapa!mervärde!till!läsaren.!

Bloggläsarna!accepterar!därför!att!produktplacering!är!en!inkomstkälla!för!bloggare!

eftersom!de!inte!anser!sig!förda!bakom!ljuset!och!snarare!upplever!produktrecensioner!

som!nyttiga!tips.!De!läsare!som!har!intervjuats!förstärker!bilden!av!att!relationen!till!en!

bloggare!är!snarlik!den!till!en!annan!person!i!offlinemiljö!då!läsaren!bygger!upp!ett!så!

kallat!Knowledge!Based!Trust!(Kracher!et!al,!2005.;!Hsu!et!al.,!2013)!som!enligt!en!del!av!

bloggläsarna!leder!till!förtroende!för!dessa!bloggares!rekommendationer.!I!nuläget!
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upplever!vi!situationen!som!den!trappa!som!beskrivits!i!figur!6,!och!föreslår!samtidigt!

att!framtidens!framgångsrika!produktplacering!bör!följa!en!alternativ!cirkelmodell!likt!

figur!7!nedan!för!att!generera!positivt!eYwom.!Cirkeln!illustrerar!ett!mer!holistiskt!

perspektiv!där!företagen!inte!enbart!kommunicerar!med!konsumenterna!via!bloggare!

utan!kommer!närmare!slutkonsumenten!genom!att!erbjuda!bloggarna!möjligheter!att!

skapa!mervärde!till!läsarna.!Konsumenterna!ges!i!sin!tur!ökad!möjlighet!att!

kommunicera!med!företagen!och!påverka!den!input!som!riktas!till!bloggare. 

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Figur#7.#Bogatyrev#och#Lindbergs#Produktplaceringscirkel#.#en#mer#holistisk#syn 

 

Modellen!enligt!figur!7!föreslår!att!produktplacerande!företag!bör!bidra!i!största!möjliga!

mån!till!bloggares!ämneskunskap.!Detta!väntas!leda!till!att!upprätthålla!ämnesintresset!

hos!både!bloggare!och!bloggläsare.!Följaktligen!bidrar!ämnesintresset!till!konsumenters!

intresse!för!relaterade!produkter.! 

!
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5.2.)Bidrag 

5.2.1.)Förslag)till)framtida)forskning)) 

Under!studiens!genomförande!har!vi!uppmärksammat!en!del!områden!som!skulle!kunna!

vara!av!värde!att!undersöka!i!framtida!forskning!med!såväl!kvalitativa!som!kvantitativa!

angreppssätt.!Bland!annat!föreslår!vi!att!det!skulle!kunna!gynna!helhetsbilden!att!

djupare!undersöka!vilka!enskilda!komponenter!i!en!blogg!som!av!läsarna!uppfattas!som!

intressant!blogginnehåll.!Värdet!av!dessa!egenskaper!kan!därefter!uppskattas!med!hjälp!

av!kvantitativa!metoder. 
 

Vidare!vore!det!lämpligt!att!studera!relationen!mellan!bloggare!och!bloggläsare!och!

graden!av!närvaro!som!bloggarens!person!behöver!ha!i!innehållet!för!att!bygga!och!

upprätthålla!förtroende!till!läsaren.!Då!en!del!bloggläsare!har!påpekat!att!läsaren!med!

tiden!“lär!känna!bloggaren”!kan!detta!tolkas!som!att!ett!visst!mått!av!personliga!inslag!

kan!komma!att!ingå!i!en!sådan!relation.!Bland!en!del!experter!och!forskare!som!

exempelvis!Doyle!et!al.!(2012)!råder!meningar!om!att!en!intressant!blogg!håller!sig!till!

ämnet!och!begränsar!det!framträdande!personliga!bidraget!till!egen!analys!och!kritik!av!

det!ämne!som!är!bloggens!tema.!Produktplacering!i!andra!medier!som!film!och!tv!

handlar!inte!sällan!om!att!överföra!tittarens!känslor!för!handlingens!huvudkaraktär!till!

det!placerade!varumärket.!Vi!anser!därför!att!en!djupare!undersökning!av!betydelsen!av!

bloggarens!personliga!bidrag!skulle!kunna!leda!till!bättre!förståelse!för!vad!som!är!en!

värdeskapande!relation!mellan!bloggare!och!bloggläsare!ur!eYwomYsynpunkt.! 
 

Utöver!detta!föreslår!vi!att!det!kan!vara!värdefullt!att!undersöka!den!interaktion!som!

sker!mellan!samtliga!intressenter!i!bloggkommentarsfält,!främst!mellan!bloggläsare!och!

bloggare!men!också!direkta!meddelanden!till!och!numera!inte!sällan!svar!från!

representanter!från!företag!vars!produkter!och!varumärken!figurerar!i!innehållet.!En!

sådan!undersökning!skulle!kunna!komplettera!den!blinda!fläck!som!situationsanalysen!

enligt!figur!6!inte!omfattar!på!grund!av!valet!att!bedriva!studien!utifrån!insamlad!

primärdata.!Vi!anser!att!framtida!undersökning!av!denna!typ!med!fördel!kan!bedrivas!

utifrån!Kozinets!(2002)!netnografiska!metoder!för!datainsamling!online.!! 
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5.2.2)Förslag)till)praktiker 

Under!studiens!gång!har!det!framkommit!i!samtliga!intervjuer!att!intervjupersonerna!

väntar!sig!att!produktplacering!i!bloggar!är!något!som!kommer!att!öka.!I!takt!som!sådan!

praxis!tilltar!är!det!rimligt!att!vänta!sig!att!situationen!kommer!att!regleras!i!lag!och!

händelserna!före!och!efter!!en!sådan!reglering!kommer!att!väcka!opinion.!Vi!föreslår!

därför!att!praktiker!med!fördel!kan!agera!före!sin!samtid!för!att!på!så!sätt!skapa!

framtidens!goda!branschsed.!Detta!antar!vi!kan!komma!att!leda!till!pionjärfördelar!för!

företagen.!Vi!föreslår!ett!långsiktigt!fokus!på!samarbete!med!bloggare!som!uttrycks!i!

praktikers!hjälp!till!dessa!i!form!av!informationsbidrag!på!ämnesområdet!snarare!än!

bara!PRYutskick!bestående!av!produktprover.!Med!bidrag!till!ämneskunskap!avses!

exempelvis!tillträde!till!branschevents!som!fackmässor!och!andra!forum!där!

intressenter!på!ämnesområdet!möts,!svar!på!bloggares!ämnesrelaterade!frågor,!

informationsutskick!med!branschnyheter!med!mera.!Genom!att!bidra!till!bloggarnas!

ämneskunskap!såväl!som!innehållsskapande!i!allmänhet!kan!praktiker!underlätta!för!

bloggarnas!mål!att!etablera!starka!förtroendeskapande!relationer!till!konsumenterna.!

Ett!informationsbidrag!som!gynnar!bloggarens!fortsatta!intresse!för!att!skapa!innehåll!

kan!också!bidra!till!att!förlänga!bloggens!livstid,!och!därmed!livslängden!av!

exponeringen!av!produkten!i!dess!innehåll.!På!så!sätt!menar!vi!att!praktiker!kan!vara!

med!och!skapa!sina!egna!trovärdiga!och!värdeskapande!kommunikationskanaler.! 
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Andersson,!Clara:!Brand!Manager!(2013Y05Y23),!48!min!chattintervju!(1083!ord) 
 

Duker,!Karin:!Bloggläsare!(2013Y05Y13),!22!min!chattintervju!(498!ord) 
 

Engström,!Liza:!Bloggare!(2013Y05Y14),!28!min!chattintervju!(980!ord) 
 

Lang,!Charles:!Bloggläsare!(2013Y05Y13),!32!min!chattintervju!(550!ord) 
 

Liebertson,!Frans:!Bloggare!(2013Y05Y11),!55!min!chattintervju!(852!ord) 
 

Lindberg,!Ida:!Bloggläsare!(2013Y05Y13),!47!min!chattintervju!(378!ord) 
 

Markvi,!Louise:!Brand!Manager!(2013Y05Y21),!36!min!chattintervju!(565!ord) 
 

Norman,!Kicki:!Journalist!(2013Y05Y14),!30!min!telefonintervju!(1776!ord) 
 

Servenius,!Petter:!Grundare!och!VD!(2013Y05Y08),!60!min!chattintervju!(1287!ord) 
 

Wetterlöf,!Anton:!Marknadschef!(2013Y05Y21),!25!min!chattintervju!(451!ord) 
 

Åkerman,!Jennifer:!Bloggare!(2013Y05Y15),!mailintervju!(198!ord) 
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6.2.)Figurer 
!

Figur!1!!!Intervjutabell 
 

Figur!2!!!Nivåer!av!produktplacering!och!programming!(Dahlén!&!Lange,!2009) 
 

Figur!3!!Scen!ur!tvYserien!Sex!and!the!City,!Carrie!Bradshaw!med!Manolo!BlahnikYsko 

 

Figur!4!Volvo!i!tvYserien!Solsidan# 
 

Figur!5!The!Persuasion!Knowledge!Model!(Friestad!&!Wright,!1994) 
 

Figur!6!Bogatyrev!&!Lindbergs!Produktplaceringstrappa 

 

Figur!7!Bogatyrev!&!Lindbergs!Produktplaceringscirkel!Y!en!mer!holistisk!syn 
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Appendix(1.(Intervjuguide 

Nedan#presenteras#underlaget#för#de#stödfrågor#som#har#använts#i#de#semi.strukturerade#

intervjuerna#med#intervjupersonerna.#De#frågor#som#presenteras#nedan#har##inte#

nödvändigtvis#använts##exakt#utan#huvudsakligen#använts#som#stöd#för#att#säkerställa#att#

samtalet#täcker#vissa#områden#som#är#relevanta#för#studiens#syfte.#Intervjun#består#av#

öppna#frågor,#samt#improviserade#följdfrågor#för#att#samtalet#skall#flyta#på#naturligt#och#

för#att#locka#fram#spontana#berättelser#och#egna#reflektioner#från#intervjupersonerna. 

Svaren#som#efterfrågas##är#olika#beroende#på#vilken#av#intressentgrupperna#personen#

tillhör.#Därför#har#frågorna#anpassats#beroende#på#om#intervjupersonen#är#bloggare,#

bloggläsare,#expert#eller#företagsrepresentant#för#produktplacerande#företag.# 
 

1.1.)Bakgrundsinformation 

Y!Vem!är!du!och!vad!gör!du?!Berätta! 
 

1.2.)Generell)uppfattning)kring)produktplacering)i)bloggar 

Y!Vad!är!din!generella!åsikt!om!produktplacering!i!bloggar? 

Y!Hur!ser!synen!ut!generellt!i!branschen? 

 

1.4.)Förtroende/trovärdighet 

Y!Hur!påverkar!det!förtroendet!till!bloggar!respektive!företag!när!man!använder!

produktplacering? 

Y!Finns!det!några!risker/möjligheter?!
 

1.3.)Subtil)vs.)uppenbar)placering 

Y!Har!det!någon!betydelse!om!reklamen!är!subtil!eller!uppenbar? 

Y!Hur!lätt/svårt!tycker!du!att!det!är!att!identifiera!vad!som!är!reklam!i!en!blogg? 

 

1.5.)Relationen)mellan)företag)och)bloggare 

Y!Hur!ser!relationen!mellan!företag!och!bloggare!ut? 

Y!Hur!påverkar!företagen!när!man!skall!skriva!om!en!produkt!om!man!blivit!ombedd!att!

göra!det? 

Y!Finns!det!några!rätt!eller!fel? 
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1.6.)Framtiden 

Y!Hur!tror!du!att!produktplacering!i!bloggar!kommer!att!utvecklas!i!framtiden? 

Y!Tror!du!det!kommer!förkomma!mer!ofta!eller!mer!sällan? 
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Appendix(2.(Exempelintervju 

[2013Y05Y14!20:25:43]!Liza!Engström:!Sådär!nu!är!jag!på!plats:) 
 

[2013Y05Y14!20:26:29]!Ebba!Lindberg:!Grymt! 
 

[2013Y05Y14!20:26:44]!Ebba!Lindberg:!Kan)du)berätta)vad)du)har)för)blogg? 

 

[2013Y05Y14!20:28:20]!Liza!Engström:!Jadu,!det!är!en!blogg!jag!haft!i!några!år!nu,!

skriver!mest!om!min!vardag!och!fotar!ganska!mycket,!så!rätt!mycket!bilder.!Sedan!har!

jag!ju!en!passion!för!att!skriva,!hehe,!så!då!och!då!kommer!det!upp!texter!om!kärlek,!

funderingar,!ja!allt!mellan!himmel!och!jord!kan!man!väl!säga.!Men!mest!om!mitt!liv!och!

sånt!jag!tycker!om. 
 

[2013Y05Y14!20:28:56]!Ebba!Lindberg:!Vad)är)din)generella)åsikt)kring)

produktplacering)i)bloggar? 

 

[2013Y05Y14!20:31:11]!Liza!Engström:!Jag!är!inte!jätteförtjust!i!det!faktiskt.!Om!man!

kollar!på!några!av!de!storbloggare!vi!har!idag!så!förekommer!det!dagligen,!mer!eller!

mindre!tydligt.!Många!har!läsare!i!den!yngre!generationen!och!de!har!inte!samma!

förmåga!till!källkritiskt!tänkande!som!de!som!är!lite!äldre.!Bloggare!har!i!vårt!samhälle!

ett!enormt!stort!inflytande!på!folks!åsikter,!tankar!och!framförallt!konsumentbeteende.!

Är!det!ett!sponsrat!inlägg!så!tycker!jag!att!det!ska!framgå.!Sedan!kan!man!ju!inte!blunda!

för!att!från!företagets!sida!är!det!förmodligen!en!av!de!mest!effektiva!

marknadsföringskanaler!man!kan!använda. 

Man!vet!ofta!vilken!konsumentgrupp!som!läser!vilka!bloggar,!och!det!är!ett!utmärkt!sätt!

att!nå!ut!till!rätt!segment,!absolut. 
 

[2013Y05Y14!20:33:15]!Ebba!Lindberg:!Tror)du)att)det)påverkar)förtroendet)till)en)

bloggare)om)man)gör)reklam)i)sin)blogg? 

 

[2013Y05Y14!20:35:47]!Liza!Engström:!Jag!vill!tro!det.!Om!en!bloggare!gång!på!gång!

rekommenderar!saker!som!kanske!inte!är!å!bra!egentligen!och!detta!tillslut!lyser!igenom!

så!är!det!självklart!att!det!borde!påverka!förtroendet!för!den!personen!(bloggen).!
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Samtidigt!ser!vi!ju!tydligt!att!bloggerskor!som!t!ex!Kissie!uppenbarligen!fortfarande!

påverkar!sina!läsare,!trots!att!det!framkommit!flera!gånger!att!hennes!åsikter!om!

produkter!inte!är!äkta.!Det!är!det!jag!menar!med!källkritik,!eller!överlag!ett!kritiskt!

tänkande.!Man!ska!inte!tro!på!allt!man!läser!eller!hör,!men!över!tiden!så!tror!jag!de!som!

läser!bloggen!bygger!upp!en!sorts!relation!med!den!som!bloggar,!det!blir!ju!lite!som!att!

man!"lär!känna"!den!personen,!och!det!är!klart!man!överlag!litar!på!personer!man!

känner.. 
 

[2013Y05Y14!20:36:26]!Liza!Engström:!Samtidigt!om!man!rekommenderar!saker!som!

man!själv!faktiskt!har!testat!och!kan!gå!i!god!för!så!ger!det!ju!en!ökad!legitimitet!då!

läsarna!märker!att!det!som!rekommenderas!faktiskt!är!bra!saker. 
 

[2013Y05Y14!20:38:10]!Ebba!Lindberg:!Tror)du)att)det)spelar)någon)roll)om)

reklamen)är)uppenbar)eller)subtil? 

 

[2013Y05Y14!20:40:29]!Liza!Engström:!Jag!vet!att!JAG!reagerar!direkt!på!det!och!tror!

ofta!inte!ett!smack!på!reklam!som!är!uppenbar.!Även!om!såklart!varumärket!exponeras!

och!fastnar!i!medvetandet!oavsett!om!det!är!tydligt!eller!inte.!Men!om!ett!inlägg!var!

väldigt!uppenbart!(ofta!märker!man!att!bloggare!skriver!med!ett!helt!annat!språk,!

kopierad!säljtext!direkt!från!företaget,!med!typ!5!länkar!genom!hela!inlägget!så!att!man!

verkligen!ska!förstår!VAR!man!ska!köpa!detta)!och!ett!annat!inlägg!mer!lät!som!att!"jag!

köpte!denna!för!några!veckor!sedan!och!den!är!SÅ!bra"!så!skulle!jag!nog!absolut!tro!mer!

på!det!senare!inlägget. 
 

[2013Y05Y14!20:42:02]!Ebba!Lindberg:!Hur)ser)relationen)ut)mellan)företag)och)

bloggare?)Har)du)något)exempel)på)hur)det)kan)se)ut)när)ett)företag)försöker)ta)

kontakt)med)dig)som)bloggare)i)marknadsföringssyfte? 

 

[2013Y05Y14!20:44:30]!Liza!Engström:!Jag!har!fått!erbjudande!via!företag!som!säljer!

reklamplatser!till!olika!företag,!men!sagt!nej.!Problemet!är!att!du!ofta!inte!kan!styra!helt!

exakt!vad!som!annonseras!för!i!de!lägena!och!jag!vill!helst!inte!riskera!att!det!kommer!

upp!annonser!på!min!blogg!som!jag!inte!kan!stå!för.!Någon!direkt!kontakt!med!företag!

har!jag!inte!haft,!det!har!mest!varit!vänners!företag!eller!liknande,!men!då!har!jag!vetat!
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att!jag!kan!gå!i!god!för!det!eftersom!jag!varit!insatt!i!vad!det!handlar!om.!Jag!skulle!aldrig!

länka!eller!rekommendera!något!som!jag!inte!trodde!på!själv. 
 

[2013Y05Y14!20:45:35]!Ebba!Lindberg:!Hur)tror)du)att)produktplacering/reklam)i)

bloggar)kommer)att)utvecklas)i)framtiden? 

 

[2013Y05Y14!20:47:59]!Liza!Engström:!Om!bloggar!fortsätter!att!ha!den!starka!position!

de!har,!och!jag!ser!inte!hur!det!skulle!ändras!i!en!överskådlig!framtid!eftersom!de!blivit!

en!så!stor!del!av!våra!liv,!så!tror!jag!att!det!kommer!att!öka.!Fler!och!fler!företag!börjar!

förstå!att!detta!är!de!nya!kanalerna!att!nå!ut!till!framförallt!ungdomar. 
 

[2013Y05Y14!20:49:18]!Liza!Engström:!exakt!HUR!det!skulle!utvecklas!kan!jag!dock!inte!

svara!på,!men!öka!kommer!det!nog!garanterat!att!göra.!Samtidigt!får!ju!t!ex!bloggare!

som!bloggar!för!företag,!typ!som!aftonbladet!eller!metro!mode,!inte!ta!emot!produkter!

mot!att!skriva!med!dom.!Det!räknas!som!fördelar!som!ska!skattas!på!eller!något!sådant.!

Brukar!finnas!med!i!policys,!just!för!att!bevara!trovärdigheten. 
 

[2013Y05Y14!20:49:31]!Liza!Engström:!Inte!superinsatt!i!det!där!sista,!men!vet!att!det!är!

något!sådant.!Det!kan!räknas!som!mutor!typ.. 
 

[2013Y05Y14!20:50:15]!Ebba!Lindberg:)Har)du)något)mer)intressant)att)tillägga)till)

ämnet)Produktplacering)i)bloggar? 

 

[2013Y05Y14!20:52:10]!Liza!Engström:!Jag!tycker!det!är!bra!att!det!studeras!närmare,!

för!jag!tror!väldigt!många!inte!vet!att!det!förekommer.!Fortsätter!utvecklingen!i!denna!

takt!tycker!jag!inte!heller!det!är!helt!fel!att!börja!ta!upp!det!som!exempel!i!

undervisningen!i!skolan!när!man!talar!om!just!källkritik!osv.!Överlag!borde!lärare!rikta!

mer!fokus!mot!internet!och!mindre!mot!böcker,!det!är!trots!allt!på!internet!som!

ungdomar!får!mest!information.. 
 

[2013Y05Y14!20:52:47]!Ebba!Lindberg:!Tusen!tack!för!hjälpen!Liza!!! 
 

[2013Y05Y14!20:53:07]!Liza!Engström:!Ingen!fara,!anytime!:)!:)!!! 
 

 


