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Sammanfattning 

Titel: Produktexponering på sociala medier - en studie om hur bloggar och Snapchat 

påverkar konsumenters inköpsbeslut.  

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Maya Sundlöf och Malin Lund 

Handledare: Jonas Kågström 

Datum: 2015 

 

Syfte: Vårt syfte är att undersöka om konsumenters inköpsbeslut och val av varumärke 

påverkas av exponering av produkter på bloggar respektive Snapchat.  

 

Syftet med studien är att undersöka om konsumenter blir påverkade av kända personers 

produktexponeringar på deras bloggar och på deras Snapchat.  

 

Metod: I studien genomfördes ett experiment med 98 deltagare som var uppdelade i 

fyra experimentgrupper. I studien blev en experimentgrupp exponerad av produkter från 

blogginlägg och en annan experimentgrupp blev exponerad av produkter från bloggares 

Snapchat. I resterande två experimentgrupper tillämpades defaulteffekten för att se om 

det skulle påverka deras val av varumärke.  

 

Resultat & slutsats: Resultatet visar att Snapchat är den typ av social media som 

personer i större utsträckning blir påverkade av vid produktexponeringar. Bloggar 

påverkar i större utsträckning ett inköpsbeslut när kända personer ger 

rekommendationer. Vår slutsats är att Snapchat är ett fungerande 

marknadsföringsverktyg när det gäller att marknadsföra produkter och väcka 

uppmärksamhet hos personer. Bloggar är också ett fungerande marknadsföringsverktyg 

och påverkar konsumenten mest när någon vill marknadsföra ett varumärke för en 

produkt. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Se marknadsföring via sociala medier från ett 

företagsperspektiv, hur företagen tänker vid val av kända personer att marknadsföra sig 

via samt hur bloggare tänker vid val av företag att samarbeta med.  
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Uppsatsens bidrag: Då bloggar visat sig vara ett bra marknadsföringsverktyg valde vi 

att genomföra en studie om Snapchat är ett likvärdigt marknadsföringsverktyg då 

forskningsområdet om detta är svagt. Vi har även undersökt om produktexponering 

påverkar konsumenters inköpsbeslut. 

Nyckelord: Sociala medier, celebrity endorsement, blogg, Snapchat, varumärke, 

defaulteffekt, personal branding 
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Abstract 

Title: Product Exposure on social media - a study on how blogs and Snapchat influence  

consumers' purchasing decisions. 

Level: Final assignment for Bachelor´s Degree in Business Administration: Marketing  

Author: Maya Sundlöf and Malin Lund 

Supervisor: Jonas Kågström 

Date: 2015 

 

Aim: Our aim of this study is to investigate whether consumers' purchase decisions and 

brand of choice is affected by exposure of the products on blogs and Snapchat. 

 

The purpose of this study is to investigate whether consumers are affected by known 

person’s product exposure on their blogs and on their Snapchat. 

 

Method: The study conducted an experiment with 98 participants who were divided 

into four experimental groups. The study was an experimental group exposed to 

products from blog posts and another experimental group were exposed products from 

bloggers Snapchat. In the remaining two experimental groups were applied default 

effect to see if it would influence their choice of brand. 

 

Results & Conclusion: The result shows that Snapchat is the kind of social media as 

people increasingly become affected by the product exposures. Blogs influences to a 

greater extent a purchase decision when famous people give recommendations. Our 

conclusion is that Snapchat is an effective marketing tool when it comes to marketing 

products and attract attention of people. Blogs are also an effective marketing tool and 

affects the consumer the most when someone wants to advertise a brand name for a 

product. 

 

Suggestions for further research: Marketing on social media from a business 

perspective, how businesses in the choice of celebrity endorsement to work with and 

how do bloggers in the selection of companies to work with. 
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Contribution of the thesis: When blogs proved to be a good marketing tool, we chose 

to conduct a study on snapchat is an equivalent marketing then research on this is weak. 

We also investigated whether the product exposure affects consumers' purchasing 

decisions. 

 

Key words: Social media, celebrity endorsement, blog, Snapchat, trademarks, default 

effect, personal branding 
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1. Inledning 
I inledningen kommer vi att ta upp bakgrund, problematisering, syfte, avgränsningar 

och dispositionen av uppsatsen.  

1.1 Bakgrund  
Internetmarknadsföring har, enligt Huang & Benyoucef (2013, s. 248), som mål att 

främja kundinteraktioner, stödja kundens beslut och uppmuntra kunden till 

återkommande köp. Användbarhet är ett så kallat nyckelord inom 

internetmarknadsföring. Huang & Benyoucef (2013, s. 248) förklarar att 

användbarheten är viktig för att marknadsföringen ska kunna vara effektiv och öka 

kundens tillfredsställelse. Genom att utforma en design som är enkel och 

användarvänlig underlättar det för kunden att förstå sig på internetmarknadsföring. 

Denna typ av marknadsföring och teknik innehållandes synlig kommunikation menar 

Leonardi (2014, s. 2) förekommer i sociala medier, bloggar och mikrobloggar. 

Internetmarknadsföring är något som syns i vårt vardagliga liv på olika typer av sociala 

medier; Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat och bloggar är några exempel.  

Huang & Benyoucef (2013, s. 248) menar fortsättningsvis att internetmarknadsföring 

också bidrar med informationskvalitet. Det innebär att marknadsföringen ska fungera 

som ett värde för kunderna genom att involvera relevans, noggrannhet, förståelse och 

användbarhet av information. Tillämpning av informationskvalitet har visat sig ge 

företag ett sätt att få kunders lojalitet och tillfredsställelse att öka till företagen (Huang 

& Benyoucef, 2013, s. 248). 

Ett annat begrepp som är vanligt inom marknadsföring är word of mouth (sve. mun till 

mun), eller social reklam som det också kallas. Leeflang, Verhoef, Dahlström, & 

Freundt (2014, s. 247) menar att dessa begrepp kan refereras till ett socialt, kreativt och 

samarbetsvilligt synsätt som används i den uppkopplade marknaden. En annan 

definition av “word-of-mouth” beskrivs av Kietzmann & Canhoto (2013, s. 147) som en 

person-till-person kommunikation mellan en mottagare och en sändare, där mottagaren 

får en uppfattning av ett varumärke, en produkt eller en service. 

I och med den ökade användningen av internet har word of mouth utvecklats, enligt 

Kietzmanna & Canhoto (2013, s. 147), till det så kallade elektroniska word of mouth. 
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Det definieras som alla olika typer av uttalanden; både positiva, neutrala och negativa. 

Uttalanden kan vara gjorda av användare, potentiella användare eller blivande 

konsumenter då alla med hjälp av elektronisk word of mouth har möjlighet att uttala sig 

om en produkt, en tjänst, ett varumärke eller företag. Detta uttalande kan då nå ut till ett 

oräkneligt antal personer via internet, främst via sociala medier.  

Enligt rapporten Svenskarna och Internet av Findahl (2014, s. 5-6) använder nästan 

hälften internet flera gånger om dagen. En utveckling som till stor del får tillskrivas den 

smarta mobilen och surfplattan. De sociala nätverkens popularitet ökar fortfarande. Det 

senaste året har andelen besökare gått upp från 69 % år 2013 till 72 % år 2014. Sju av 

tio internetanvändare vilket motsvarar 64 % av befolkningen besöker någon gång 

sociala nätverk. Facebook dominerar fortfarande. Nästan alla som är medlemmar på ett 

socialt nätverk är också medlem på Facebook. Aktiviteten på Facebook har däremot 

avtagit då unga i åldern 12–15 år minskat sitt deltagande. Här har det dykt upp en rad 

alternativ under senare år, bland annat Twitter, Instagram och Snapchat. 

1.2 Problematisering 
Enligt Leeflang et al. (2014, s. 1) fortsätter internetanvändningen sedan 1990-talet att 

explodera över hela världen. År 2011 var antalet internetanvändare i Nordamerika 225 

miljoner, och en miljard användare i Asien. O’reilly (2007, s. 17) skriver om 

övergången från det “gammalmodiga” internet Web 1.0 till det moderna och 

användarinriktade Web 2.0. Den ökade användningen av internetbaserade applikationer 

och det ökade antalet företag som använde sig av internet la grunden till en ny era av 

Internet (O’reilly, 2007, s. 17). O’reilly (2007, s. 17) hade i syfte att göra om internet till 

en plattform. Fokus flyttades från skrivbordet till internet och maktfördelningen har nu 

skiftat från att företagen hade makt över konsumenterna till konsumenternas makt över 

vad företagen ska producera och marknadsföra.  

 

Sociala medier grundades i syfte att fungera som ett diskussionsforum som tillät 

användare att posta offentliga meddelanden (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 60). Kaplan 

& Haenlein (2010, s. 60) menar att sociala medier utvecklades till “weblogs”, det vill 

säga dagens bloggar samt MySpace och Facebook. Det var på MySpace och Facebook 

som användare först myntade uttrycket sociala medier. Leeflang et al. (2014, s. 1) finner 

att över 50 % av sociala medier-användare under år 2011 följde något varumärke på 

olika sociala medier. Facebook används av en miljard användare per månad. Tack vare 
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detta har flera företag investerat i denna typ av marknad. Leeflang et al. (2014, s. 2) 

menar att bloggar är en ny viktig informationskälla för konsumenter. Denna typ av 

social media kan hjälpa konsumenter med beskrivningar på hur de samlar information 

om produkter/tjänster och hur de kan använda den informationen i sina köpbeslut, 

köpbeteende och efter ett genomfört inköp. 

 

Li, Lai, & Chen (2009, s. 335) belyser bloggare och hur de påverkar konsumenterna. 

Bloggare skapar en unik möjlighet för försäljning och marknadsföring för flera olika 

företag via sina bloggar men även via andra sociala medier såsom Snapchat som är en 

applikation där en avsändare skickar bilder med en kort text som varar mellan en till tio 

sekunder och som sedan försvinner helt. Vidare beskriver författarna vad en blogg är; en 

internet-baserad text med fotografier eller filmklipp samt ett antal länkar. I en sådan typ 

av social media är effekten av marknadsföring via word of mouth stark då personer är 

mottagliga för påverkan vid olika köpbeslut. Enligt Chueng & Thadani (2012, s. 461) 

har flera undersökningar gjorts som visar att internetanvändares köpbeslut påverkas mer 

av en anonym recension publicerad på internet än vad traditionell media så som tv och 

radio gör. Word of mouth fungerar likadant och påverkar konsumenter i samma 

omfattning i blogosfären som det fungerar i en person till person-kontakt (Li, Lai, & 

Chen, 2009, s. 336). 

 

Onchi & Manchanda (2012, s. 221) skriver att det finns 184 miljoner bloggar i världen 

och att 346 miljoner människor i världen läser bloggar. Av Sveriges befolkning, 12 år 

och äldre, läser 40 % bloggar allt ifrån enstaka tillfällen till dagligen (Findahl, 2014, s. 

27). Det ekonomiska intresset i bloggarna med reklam, annonsering och säljande texter 

ökar. Dessa sociala medie-applikationer menar författarna Leeflang et al. (2014, s. 247) 

kan hjälpa företag att forma sin verksamhet och därmed omvandla en marknad för varor 

och tjänster till en socialt centrerad och en användardriven marknad. Bloggarna fungerar 

som en mellanhand mellan företagen och konsumenterna. Tack vare detta får bloggarna 

antingen gratis exemplar av produkten som ska marknadsföras eller ersättning i form av 

pengar för bland annat antal personer som klickar på affiliatelänkar.  

 

Bloggar är som nämnts tidigare ett bra sätt för företag att exponeras på och för att 

lansera nya produkter på ett effektivt sätt. Därför har flertalet bloggare skapat sitt eget 

varumärke, “personal branding”, för att ytterligare synas på marknaden. Uttrycket 
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personal branding (sve. personligt varumärke) är enligt Shepherd (2005, s. 590) något 

som först kom på tal år 1997 av Tom Peters. Personal branding definieras som ett 

personligt varumärke som skapas av en välkänd person och fungerar som ett “Jag AB”, 

det vill säga ett varumärke som hänger ihop med personen i fråga. Denna typ av 

varumärke kan man jobba på för att öka konkurrenskraften på marknaden och 

differentiera sig mot andra redan befintliga varumärken inom samma bransch enligt 

Shepherd (2005, s.590). Personal branding är något som vi är intresserade av att 

närmare undersöka då det är ett nytt sätt för kändisbloggare att på ett lekfullt sätt 

marknadsföra sina egna företag genom sitt redan välkända ansikte och namn. Ofta är 

bloggare sina egna företag och kan då tillämpa sitt personal branding på ett bra sätt då 

de kan välja vad de skriver om, och vilken typ av layout, marknadsföring etcetera de vill 

använda sig av. 

 

Huang & Benyoucef (2013, s. 248) hävdar att när företag har tillämpat 

internetmarknadsföring med informationskvalitet, både till konsumenter (B2C) och till 

andra företag (B2B), har företagen fått en betydande ekonomisk avkastning. En aspekt 

inom internetmarknadsföring är möjligheten till lekfullhet; företag kan designa sin 

marknadsföring så att kunder blir nyfikna, matcha kunders intressen och utforma en 

attraktiv layout som drar kunders blickar till företagen (Huang & Benyoucef, 2013, 

s.248). Utifrån aspekter gällande internetmarknadsföring, dess ekonomiska avkastning, 

möjligheterna till att designa samt anpassa sin marknadsföring och layout för att locka 

kunder vill vi närmare undersöka om konsumenter blir påverkade av detta med 

inriktning mot bloggar och Snapchat.  

 

Onchi & Manchanda (2012, s. 221) har genomfört en studie på japanska bloggar där de 

undersökt effekten av marknadsföring i new media (sve. nya medier). New media är ett 

nytt sätt att synas på marknaden. Detta kan jämföras med både tv, som är en av de mest 

effektiva medierna traditionellt sätt, och med bloggar som kan ses som en ny typ av 

marknadsföringskanal. Onchi & Manchanda (2012, s. 221) har i sin forskning kommit 

fram till att marknadsföring via nya medier är effektiva att använda innan en produkt 

har släppts till tv-reklam men den har däremot mindre betydelse efter att en produkt 

släppts till tv-reklam. Onchi & Manchanda (2012, s. 221) belyser bloggning som ett 

globalt fenomen och att de två största marknaderna finns i Japan och i USA vilket gav 

oss idén till vår studie som kommer att göras i Sverige. Findahl (2014, s. 37) betonar i 
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sin artikel att användningen av internet där “new media” är en del, idag används i allt 

större utsträckning för att hitta information jämfört med dagstidningar som är en 

traditionell media. Detta tyder på att new media även är aktuellt i Sverige. Vi anser att 

det saknas studier på svenska sociala medier med inriktning mot bloggar (Onchi & 

Manchanda, 2012, s. 223).  

 

Denna studie kommer att undersöka om exponering av produkter på bloggar respektive 

Snapchat påverkar konsumenters inköpsbeslut. Vi vill i studien undersöka hur 

bloggarnas egna företag och namn/varumärken (personal branding) samt annonsering på 

bloggarna påverkar konsumenternas val av varumärke. 

1.3 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka om konsumenters inköpsbeslut och val av varumärke 

påverkas av exponering av produkter på bloggar respektive Snapchat.  

1.4 Avgränsning  
Studien kommer att beröra tio bloggare som använder Snapchat. Detta val gjordes för 

att kunna genomföra vår empiri eftersom vi i vårt experiment kommer att jämföra om 

konsumenter påverkas olika beroende på om bloggare exponerar produkter på sin blogg 

eller på sin Snapchat. 
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1.5 Disposition  
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2. Teori  
I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen att presenteras. Vi kommer att 

redogöra om begreppet Web 2.0, sociala medier, word-of-mouth, defaulteffekten samt 

konsumentens val vid inköpsbeslut samt en egenutformad modell som visar de olika 

teoriernas koppling till varandra. Vi avslutar kapitlet med state-of-the-art.  

2.1 Web 2.0 
O’reilly (2007, s. 17) redogör i sin artikel att han, tillsammans med företaget MediaLive 

International var de första som år 2004 började reflektera över Web 2.0, de ansåg att 

Web 1.0 blivit för otidsenlig. I samband med den ökade tillkomsten av olika 

applikationer i egenskap av bloggar, Wikipedia och sociala nätverk (exempelvis 

MySpace och Facebook) (McLoughlin & Lee, 2007, s. 664) ville O’reilly och Company 

utveckla ett modernare sätt att använda internet i syfte att fungera som en samlad 

plattform. Efter internetkraschen insåg O’reilly och MediaLive International att det inte 

längre var hållbart med en så osäker plattform som Web 1.0 var. Att Web 1.0 var en 

osäker plattform upptäcktes i samband med att internet blev allt större och viktigare och 

tack vare att fler företag började använda sig av det i vardagen (Madge, Meek, Wellens, 

& Hooley, 2009, s. 142). O’reilly (2007, s. 18) kom under ett tidigt skede i deras idéer 

om Web 2.0 fram till en tydlig modell om vad de hade för syfte med Web 2.0. (Se figur 

1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1- Web 2.0 utvecklas till Web 2.0 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0108__LE0108B/LE0108T0
5/table/tableViewLayout1/?rxid=ffeeb7ca-cac8-4fa3-851b-5ec2e739f90d, Hämtad 2015-03-03. 
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En av den största och mest utvecklade funktionen i Web 2.0 är bloggar (O’reilly, 2007, 

s. 24; Kamel Boulos & Wheeler, 2007, s. 4). Redan i Web 1.0 fanns möjlighet att skapa 

egna hemsidor. Människor har i århundraden skrivit dagböcker, men i Web 2.0 kan 

dagboksinlägg istället skrivas på en personlig hemsida med en funktion som går under 

namnet RSS (Really Simple Syndication). RSS gör det möjligt för läsare av dessa 

bloggar att få en så kallad notis när ett nytt blogginlägg är tillgängligt.  

 

Web 2.0 har bidragit till tre viktiga saker: fokus har flyttats från skrivbordet till internet, 

en förändring i värdeproduktionen som gått från företagen till konsumenterna samt att 

en förskjutning av makten från företagen till konsumenterna har skett (Berthon, Pitt, 

Plangger, & Shapiro 2012, s. 262; Fuduric & Mandelli, 2014, s. 162; Okazaki & Taylor, 

2013, s. 56). Berthon et al. (2012, s. 263) menar fortsättningsvis att Web 2.0 haft en stor 

betydelse för ett flertal globala marknadsförare. Det har gett en bra förklaring på vad 

social media är och Web 2.0 har tillåtit fenomenet “kreativ konsument” att utvecklas. 

Begreppet “kreativ konsument” beskrivs på följande sätt: “Konsumenterna bryr sig mer 

och mer och därför måste företag anpassa sig till dem”. (Berthon et al., 2012, s. 263; 

Pitt, 2012, s. 106) 

2.2 Sociala medier 
För att kunna beskriva vad sociala medier är utifrån Web 2.0 så redogör Kaplan & 

Haenlein (2010, s. 60) i sin artikel för hur sociala medier först startade och varför det 

blev så stort. Redan år 1979 skapade Tom Truscott och Jim Ellis från Duke University 

ett globalt diskussionsforum på internet som tillät internetanvändare att posta offentliga 

meddelanden. Detta utvecklades sedan till en “open diary”, öppen dagbok, som 

skapades av Bruce och Susan Abelson på 1990-talet. Detta fungerade som en 

onlinedagbok där flera författare samlades i ett nätverk. Termen “weblog” användes för 

första gången vid detta tillfälle, som några år senare utvecklades till “blog”, det vill säga 

blogg. I och med den ökade användningen av internet och viljan att kommunicera över 

internet utvecklades MySpace år 2003 och Facebook år 2004. Dessa två plattformer var 

de som la grunden till uttrycket sociala medier som idag används som en vardaglig 

term. I mars 2013 hade Facebook mer än 1,1 miljard aktiva användare enligt Facebooks 

egna kvartalsrapport. Sociala medier fungerar inte bara som nätverk för individer att 

träffas och samtala, men även som en inledning för interaktioner mellan individer och 

organisationer (Berthon et al., 2012, s. 263).   
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2.2.1 Marknadsföring i sociala medier 

Expansionen av sociala medier har lett till att det nu är konsumenterna som styr hur 

företagens och organisationernas marknadsföring och PR (public relations, sve. 

omvärldselationer) är utformat (Mangold & Faulds 2009, s. 360 och Fournier & Avery 

2011, s. 194). Det är konsumenterna som skapar inlägg, delar inlägg, skriver inlägg och 

läser dessa inlägg på flera olika sociala medier. Kommunikationen av varumärken på 

olika produkter eller tjänster, företag och organisationer sker med eller utan tillstånd av 

de berörda. Det är nu upp till företagen och organisationerna att besluta om de ska delta 

i denna typ av marknadsföring eller ignorera det. 

 

“Kundservice är den nya marknadsföringen” (Mangold & Faulds, 2009, s. 360; 

Michaelidou, Siamagka, & Christodoulides, 2011, s. 1153). Detta betonar att företagen 

och organisationerna inte längre har kontroll över konsumenterna. Med anledning av 

detta bör företag och organisationer ha en social medie-strategi med fokus på en ökad 

kundnöjdhet och konsumenternas återkoppling till företagens och organisationernas 

produkter eller tjänster (Mangold & Faulds, 2009, s. 360). En social medie-strategi bör 

innehålla en plan på hur de ska kunna göra konsumenterna medvetna om att företagen 

finns på sociala medier då det inte är troligt att konsumenter själva hittar dit. Ett 

exempel på hur företag kan göra detta är att på sin produkt uppmana konsumenterna att 

“följa oss på Facebook” eller “läsa mer på vår blogg” (Mangold & Faulds, 2009, s. 

360).  

 

2.2.2 Organisationer och sociala medier 

Allt fler människor kommunicerar med varandra via bloggar och sociala medier, såsom 

MySpace och Facebook (Bernoff & Li, 2008, s. 36). Företag och organisationer har 

tagit till sig detta och även utnyttjat de växande sociala medierna till sin fördel genom 

att synas där. Enligt Bernoff & Li (2008, s. 36) har konsumenterna själva kunnat skapa 

sin egen uppfattning tack vare detta om olika företag och organisationer och deras 

varumärken på sociala medier. De får tag på information genom att kommunicera med 

andra personer på sociala medier, och konsumenterna föredrar att själva söka fram 

information, framför att kommunicera direkt till företag eller organisationer. I och med 

denna typ av kommunikation mellan konsumenter sprids både positiva och negativa 
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omdömen lättare genom att texter och videoklipp sprids lätt och snabbt på internet 

(Bernoff & Li, 2008, s. 36).  

 

Företag och organisationer försöker att hantera detta på ett bra sätt, bland annat genom 

att förstå och acceptera att konsumenterna har en del av makten och att företagen och 

organisationerna inte har kontroll på allt (Bernoff & Li, 2008, s. 37). Det har blivit 

vanligt att företag använder sig av bloggar för att komma närmare sina kunder och för 

att öka sin transparens mot konsumenter. Detta kan både vara positivt och negativt då 

konsumenter som inte är nöjda med det företaget kan använda bloggen för att ge 

virtuella klagomål (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 63; Christodoulides, 2009, s. 142; 

Posey, Lowry, Roberts, & Ellis, 2010, s. 182).  

 

2.2.3 Blogg: definition och funktion  

Bloggar, som representerar den senaste formen av sociala media, är en speciell typ av 

webbsida (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 63; Kaplan & Haenlein, 2011, s. 106). En blogg 

(”webblogg”) är enligt Boulos, Maramba, & Wheeler (2006, s. 2) en webbplats som 

innehåller daterade inlägg i omvänd kronologisk ordning, det vill säga det senaste 

inlägget först, om ett visst ämne eller inom ett område. Det kan beskrivas som en 

tidning på internet med inlägg som innehåller kommentarer och länkar till andra 

webbplatser samt bilder och i vissa fall en sökfunktion. En standardblogg inkluderar en 

fristående webbsida med en egen unik webbadress och ett arkiv med tidigare inlägg.  

 

En blogg kan utformas på olika sätt enligt Kaplan & Haenlein (2010, s. 63). Ett av dessa 

sätt är bloggar som har i syfte att fungera som en personlig dagbok där bloggaren 

skriver om sitt liv och summerar all relevant information i denna persons liv. En annan 

beskrivning av Hultén, Hultman, & Eriksson (2007, s. 91) är att bloggar oftast är 

hänsynslösa, det vill säga har ett oredigerat språk och är ärliga. Det som skrivs på en 

blogg är därav ofta extrema exempel på partsintresse och bloggarens egna åsikter. 

Oftast drivs en blogg av endast en person, men i vissa fall är det flera personer som 

driver en och samma blogg som till exempel resebloggar. Det finns även bloggar som 

skapar personliga videokanaler där de sänder videos från deras webbkameror. Än så 

länge är det dock vanligast att det är en person som driver en blogg och att bloggen är 

utformad i text och bild (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 63).  
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Enligt rapporten, Svenskarna och Internet, av Findahl (2014, s. 29) har de sociala 

nätverkens popularitet ökat bland svenskar med tio procentenheter mellan år 2005 till 

2010. Under 2014 visar siffror att 72 % av svenskarna använder sociala nätverk 

(Findahl, 2014, s. 29). Findahl presenterar i sin studie att personer som är 12 år och 

äldre spenderar 3,8 timmar i veckan på sociala medier. År 2007 visade siffror att det 

skapades ungefär 175 000 nya bloggar varje dag i USA och omsättningen för 

annonsering på bloggar uppkom till hela 20,4 miljoner dollar år 2005 och 49,8 miljoner 

dollar år 2006 (Chu & Kamal, 2008, s. 26). En aktuell siffra från år 2014 och som gäller 

för Sverige se tabell 1nedan. Eftersom bloggar engagerar människor i kunskapsdelning, 

reflektion och debatter så lockar de stora och hängivna läsarkretsar (Boulos, Maramba, 

& Wheeler, 2006, s. 2).  

	  

Tabell 1- Statistik som visar antalet personer mellan 16-74 år som skapat en webbsida eller blogg under 2014 

 

Hypotes 1: Konsumenter påverkas av bloggares produktexponering 

 

2.2.4 Personligt varumärke 

En annan typ av definition av ett personal branding är self marketing (sve. personlig 

marknadsföring) som innehåller flera aktiviteter som individer gör för att få dem att bli 

kända på marknaden. Self marketing har sedan flera decennier tillbaka utövats av film-, 

sport-, och popstjärnor och även av högt uppsatta ledare inom näringslivet och politiken 

(Shepherd, 2005, s. 590). Personal branding är en annan typ av self marketing då båda 

begreppen syftar till att göra sitt egna namn känt på marknaden. Begreppet personal 

branding blev virtuellt känt år 1997 av Tom Peters som myntade citatet: “Vi är våra 

egna chefer över våra egna företag: Jag AB. För att vara med i affärerna idag så är det 

viktigaste jobbet att vara den ledande marknadsföraren för varumärket Jag”. 

Grundtanken med ett self marketing är enligt Shepherd (2005, s. 590) och Sepp, 

Liljander, & Gummerus (2011, s. 606) att alla har ett personal branding. Sepp, 
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Liljander, & Gummerus (2011, s. 1496) menar att bloggare använder sina bloggar till att 

presentera sin önskade bild utåt till sina läsare och välja ut information för att locka fler 

läsare och bibehålla sina regelbundna läsare för att lyfta fram sig själv bland 

konkurrenterna. Detta menar författarna är en typ av personligt varumärkes-

marknadsföring.  

 

I dagens samhälle där Web 2.0 är så etablerat är taktiken för personal branding att skapa 

och upprätthålla sociala och nätverkande profiler med personliga webbsidor och bloggar 

för att underlätta tillgången till information om dem. Arbetet med att skapa sitt personal 

branding liknar arbetet med att skapa en produkts varumärke då man arbetar med att 

fånga och framhäva en individs styrkor och unika sidor till en specifik målgrupp 

(Labrecque, Markos, & Milne, 2011, s. 39; Labrecque, vor dem Esche, Mathwick, 

Novak, & Hofacker, 2013, s. 258; Bauer & Baumgartner, 2012, s. 25). Det finns dock 

skillnader mellan ett personal branding och en produkts varumärke. När man skapar ett 

personal branding kan det vara svårt att arbeta med segmenteringen och budskapet i 

personal branding bör vara tydligt och konsekvent vilket skapar ett krav på trovärdighet 

då det kan bli problem om personen som byggt upp detta på internet inte lever upp till 

dessa i verkligheten. Det kan även uppstå problem om personen skulle vilja skapa fler 

varumärken för olika målgrupper (Labrecque, Markos, & Milne, 2011, s. 39; Weinberg, 

de Ruyter, Dellarocas, Buck, & Keeling, 2013, s. 303).  

 

I takt med att bloggare växer och får högre läsarantal så är det ett flertal bloggare som 

utifrån sitt stärkta personal branding och uppmärksamhet från flertal företag valt att 

skapa ett företag runt sin blogg, så kallade digitala entreprenörer (Nyberg, 2012, s. 49). 

Företag som har förstått de sociala mediernas fördelar använder sig av bloggar för att 

marknadsföra både sitt företag och sina produkter enligt Nyberg (2012, s. 112). 

Företagen är beroende av den digitala entreprenören för att kunna nå ut till dennes 

besökare. Denna kontakt till bloggens besökare är dock inte självklar, då det är ett val 

både för företagen och besökaren att välja att exponera sina produkter på denna blogg 

samt för besökaren att välja att klicka på eventuella länkar, se kontaktkedjan i figur 2.  
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Figur 2- Kopplingen mellan företag, besökare/kund och digitalt entreprenörskap (bloggare) 

 

Hypotes 2: Konsumenter blir inte påverkade av bloggares personliga varumärken 

 

2.3 Word of mouth 
Kietzmann & Canhoto (2013, s. 147) definierar begreppet word of mouth (senare nämnt 

som WOM) på följande sätt: “Word of mouth är en oral kommunikation person till 

person, innehållandes en mottagare och en sändare där mottagaren uppfattar sändaren 

som icke-kommersiell vad gäller en produkt eller en tjänst”. Kietzmann & Canhoto 

(2013, s. 147) menar att det på senare tid har visat sig att WOM är mer effektivt än 

andra marknadsföringsverktyg. Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh, & Gremler (2004, s. 

39) kan styrka det ovanstående då dem menar att WOM spelar en viktig roll i 

konsumenternas köpval. Kietzmann & Canhoto (2013, s. 147) menar att det var många 

forskare i samband med “dotcom-boomen” som började tillämpa WOM på internet, 

även kallat ”Electronic word of mouth” eftersom WOM lika väl kunde förmedlas på 

elektronisk väg mellan två personer.  

 

Begreppet WOM har fått ett intresse från både akademiker och praktiker i flera 

årtionden. Sedan början av 1950-talet har forskare visat genom studier och 

undersökningar att personliga samtal och informellt informationsutbyte mellan bekanta 

inte bara påverkar konsumenternas val och köpbeslut. Det formar även konsumenternas 

förväntningar och uppfattningen efter användningen av produkter/tjänster från 

företag/organisationer (De Bruyn & Lilien, 2008, s. 152). Viss forskning har rapporterat 
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att WOM:s inflytande på konsumenter är större än tryckta annonser, personlig 

försäljning och radioreklam (De Bruyn & Lilien, 2008, s. 152).  

 

2.3.1 Elektronisk word of mouth 

Övergången från WOM till elektronisk word of mouth (senare nämnt som eWOM) 

menar Kietzmann & Canhoto (2013, s. 147) att den traditionella WOM, som anses vara 

mer personlig än eWOM, även kan uppfattas som mer effektiv. Så är dock inte fallet, de 

menar istället att eWOM är mer effektivt då det har en bättre effekt och budskapet når 

fler mottagare. Kietzmann & Canhoto (2013, s. 147) menar att eWOM fortfarande har 

samma syfte innehållandes motiverande krafter som kan påverka en konsuments beslut. 

Kietzmann & Canhoto (2013, s. 147) definierar begreppet eWOM som: “ett uttalande 

om en produkt, varumärke, ett företag eller en tjänst som antingen är positivt, neutralt 

eller negativt av potentiella, faktiska eller tidigare konsumenter.” EWOM är dock inte 

alltid positivt för företagen menar Kietzmann & Canhoto (2013, s. 147) då det också 

kan förekomma negativ exponering, till exempel negativa omdömen från konsumenter 

på en produkt eller tjänst.  

 

Jansen, Zhang, Sobel, & Chowdury (2009, s. 2169) belyser i sin studie om Twitter att 

19 % av de nästan 150 000 undersökta microbloggarna någon gång nämnde ett 

varumärke. Twitter är en form av microblogg som kan definieras som ett forum som 

erbjuder korta och direkta texter och har en funktion så att användare aktivt kan följa 

inlägg med hjälp av följarfunktioner. Resultatet i studien var att microbloggar är ett bra 

verktyg för eWOM. En modell (se figur 3) visar tydligt microbloggarnas påverkan på 

konsumenter där en tydlig koppling mellan åsikter som återfinns i microbloggar i form 

av WOM. Det resulterar sedan i en påverkan av konsumenters beteende inför ett inköp 

(Esch, Langner, Schmitt, & Geus, 2006, s. 101). 
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2.4 Defaulteffekten 

För att förstå hur konsumenter påverkas av de tjänster och varor som exponeras i 

bloggar, går det att välja att se exponeringen som en form av defaulteffekt. En 

defaulteffekt kan enkelt beskrivas som ett grundalternativ för konsumenter där det krävs 

ett aktivt val för att konsumera något annat. Default skapas på ett typiskt sätt genom att 

göra ett alternativ som “opt-out” och ett alternativ som “opt-in” samt ett alternativ som 

fungerar som en typ av basmodell eller standardmodell. Ett experiment med 

defaulteffekten brukar gå till på så sätt att deltagarna får välja mellan två alternativ, men 

det presenteras endast ett alternativ (basmodellen/standardmodellen) för att därefter 

presentera de andra alternativen och se om det påverkar deltagarnas val (Huh, Vosgerau, 

& Morewedge, 2014, s. 748). 

 

Johnson, Bellman, & Lohse (2002, s. 8-10) har använt sig av defaulteffekten vid två 

experiment, där de har undersökt om formulering av frågor påverkar konsumenters val. 

Experimenten innehöll två frågor med en “opt-out” och en “opt-in” samt en 

basmodell/standardmodell där frågorna var utformade på följande sätt: 

1. “Opt-out”: Underrätta mig mer om hälsoundersökningar 

2. “Opt-in”: Underrätta mig INTE mer om hälsoundersökningar  

Dessa frågor dök upp efter att internetanvändare varit på en viss hemsida. Vissa 

deltagare fick sin “opt-out” markerad automatisk, vissa deltagare fick sin “opt-in” 

markerad automatiskt och vissa deltagare fick inget alternativ markerad automatiskt. 

Resultatet visade att en övervägande del av deltagarna gjorde ett aktivt val och 

Figur 3- En modell som visar microbloggarnas påverkan på konsumenter 
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markerade den positiva formuleringen, det vill säga: “Underrätta mig mer om 

hälsoundersökningarna”. Tack vare detta experiment med defaulteffekten så kunde 

Johnson, Bellman, & Lohse (2002, s. 10-11) presentera för ett flertal företag att en 

positiv formulering av frågor kommer att leda till att flera individer kommer att välja att 

bli underrättad om hälsoundersökningar, nyhetsbrev, mail-prenumerationer etcetera.  

 

En studie av Löfgren, Martinsson, Hennlock, & Sterner (2012, s. 67-68) som också 

tillämpat defaulteffekten och undersökt konsumenters val vid bokning av flygbiljetter 

över internet där konsumenterna fick alternativet att flyga med CO2-kompensation eller 

inte. En fråga är utformad som “opt-out”, en fråga som “opt-in” och en fråga en 

basmodell/standardmodell där deltagarna fick göra ett eget aktivt val. I detta experiment 

var frågorna utformade på följande sätt: 

1. “Aktivt beslut” 

2. “Opt-in”: Val att inte kompensera 

3. “Opt-out”: Val att kompensera  

Det författarna gjorde i detta experiment var att låta en grupp av deltagarna få alternativ 

nummer två markerat, en annan experimentgrupp fick alternativ tre markerat och en 

tredje experimentgrupp fick inget alternativ markerat. Resultatet av detta experiment 

gav ingen tydlig bild av att defaulteffekten påverkade deltagarnas beslut, men det är 

många aspekter som kan ha bidragit till det, bland annat det faktum att några resenärer 

flög längre distanser än andra och därför gjorde ett aktivt val att inte kompensera på 

grund av priset.  

 

Figur 4 (nedan) visar ett vardagligt exempel på defaulteffekten. Detta är en bild som 

sitter intill en skrivare på Högskolan i Gävle som fungerar som en beskrivning på hur 

studenter och lärare ska gå tillväga när de ska skriva ut eller kopiera något. Denna 

beskrivning visar ett förifyllt val, så kallat standardläge: Autodensitet, Svartvitt, 

Text/Foto samt 1:1 Kopia. Vill en student exempelvis ha färg på sin utskrift eller kopia 

så måste den personen göra ett aktivt val och själv markera det alternativ som de önskar 

ha.  
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Som vi sett ovan finns forskning om defaulteffekter. De följer en experimentell tradition 

som är i linje med den övriga forskningen som vi tar upp i detta kapitel. 

 

Hypotes 3: Valet av varumärke blir något annat vid tillämpning av defaulteffekten 

 

2.4.1 Celebrity endorsement  

Wei & Lu (2013, s. 193) redogör för celebrity endorsement (sve. känd persons 

rekommendation) och betydelsen av detta för ett varumärke. Det finns många studier 

som tyder på att det är positivt att ett varumärke samarbetar med kända personer. De 

menar att det skapar en positiv bild av varumärket samt att det ökar chansen till köp. 

Wei & Lu (2013, s. 194) skriver att användningen av kända personer i en annons 

positivt påverkar WOM. Enligt McCracken (1989, s. 310) definieras celebrity 

endorsement som: “Varje person som erhåller offentligt erkännande som har i uppdrag 

att uppträda med en konsumtionsvara i en annons”.  

 

Kända personer har länge använts som reklamstrategier och är ett populärt inslag i den 

moderna marknadsföringen (Wei & Lu, 2013, s. 193). Annonsörer använder ofta kända 

personer för att bekräfta och godkänna deras produkt samt för att öka annonsens och 

Figur 4- Ett exempel på defaulteffektens innebörd 
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produktens publicitet. Detta genom att med hjälp av en känd person intensifiera lyxen, 

glamouren och göra annonsen till produkten mer minnesvärd och trovärdig. Wang, 

Cheng, & Chu, (2013, s. 357) påvisar i sin artikel att det är vanligast förekommande att 

entreprenörer använder sig av celebrity endorsement för att öka motivationen hos 

konsumenter till ett inköpsbeslut. Celebrity endorsement motiverar inte bara 

konsumenter till att köpa produkter utan kan också påverka konsumenternas syn på ett 

varumärke (Wang, Cheng, & Chu, 2013, s. 357). Wang, Cheng, & Chu (2013, s. 357) 

menar att celebrity endorsement, reklamvädjan och reklameffekter har betydelsefull och 

positiv inverkan på konsumenters avsikt till inköp.  

 

Wei & Lu (2013, s. 193) tar upp den negativa aspekten kring att använda sig av 

celebrity endorsement. De menar att det vanligtvis brukar medföra stora utgifter och att 

det alltid är en risk att använda en känd person till sin annonsering eftersom 

konsumenterna associerar den kända personen till företagets produkt. Får denna kända 

person negativ publicitet eller blir inblandad i något som uppfattas som negativt av 

konsumenterna får även företagets varumärke som den kända personen samarbetade 

med också en negativ uppfattning (Wei & Lu, 2013, s. 193).   

 

Som nämnts ovan så är kända personer ett välbeprövat marknadsföringsverktyg både för 

traditionell media och för internetmarknadsföring. I vår teori har vi haft fokus på sociala 

medier och det vi kan utläsa är att kända personer kan ge sina rekommendationer till 

sina följare/läsare på både microbloggar (Twitter), bloggar och Snapchat.  

 

Hypotes 4: Konsumenten blir inte påverkade av en känd persons rekommendation 

 

2.5 Konsumentens val 

Konsumenternas beslut och val av produkt kan influeras genom att lyfta samma 

information men i olika stilar. Med detta i åtanke har flera företag börjat skapa flera 

olika erbjudanden av produktens olika funktioner till konsumenter med hjälp av teknik 

som ger konsumenterna en möjlighet till att formulera sina preferenser som företagen 

kan följa upp och skapa en inramning av dessa valfria produktegenskaper. Detta har 

blivit en viktig del av marknadsföringen i olika branscher med att låta sina konsumenter 

skapa sina egna produktegenskaper (Biswas & Grau, 2008, s. 400).  
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En annan aspekt på konsumenters val är deras kännedom om varumärken. Hoyer & 

Brown (1990, s. 826) har gjort en studie som visar att när ett inköpsbeslut pågår i en 

butik så tar det cirka 13 sekunder från att de står framför ett urval av en viss typ av 

produkt till ett val. Det betyder att de flesta gör ett urval av produkter och varumärken 

redan innan de går in i en affär. I en annan studie gjord av Macdonald & Sharp (2000, s. 

5) undersöks konsumenternas val av produkt när de känner till varumärket och när de 

inte känner till varumärket. Resultatet på denna studie visar att kännedom om 

varumärket är en viktig taktisk del, när konsumenterna står inför ett inköpsbeslut. 

Konsumenter som kände till ett varumärke tenderar att inte prova varumärken som de 

inte känner till. Kände inte konsumenterna till något av de varumärken som visades, så 

tenderade de att välja den produkt som hade bäst kvalitet (Macdonald & Sharp, 2000, s. 

12-13).  

 

Degeratu, Rangaswamy & Wu (2000, s. 56) påpekade en viktig skillnad mellan internet 

och fysiska butiker. Det är lättare för en konsument att få information om både pris och 

produktens egenskaper på internet, vilket kan öka konsumenternas priskänslighet för 

odifferentierade produkter. Tabell 2 nedan visar resultatet av denna studie som gjorts på 

konsumenters val av produkter på internet och fysiska butiker (Degeratu, Rangaswamy, 

& Wu, 2000, s. 76). Resultatet visar att varumärket i två fall av tre påverkar mera på 

internet än i fysiska butiker.  

	  
Tabell 2- En tabell som visar att varumärket i två fall av tre påverkar mer på internet än i fysiska butiker 

	  

2.5.1 Köpbeteende 

Författaren Kotler (2008, s. 262-263) menar att det finns fyra typer av köpbeteenden hos 

konsumenter, komplext, variationssökande, dissonansreducerande och vaneköp (se figur 

5). Kotler (2008, s. 262-263) beskriver de olika typerna av konsumenter på följande 
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sätt; “ett komplext köpbeteende karaktäriseras av konsumenter som är högt involverad i 

ett inköp och som kan uppleva stora skillnader mellan olika varumärken”.  

 

Ett exempel på ett komplext inköpsbeslut uppstår när det handlar om dyra varor som 

sällan köps där risken i köpet är stort. En fördel kan då vara om både säljare och 

marknadsföringsansvarig kan vägleda konsumenten till ett rätt och bra val. Ett 

variationssökande köpbeteende karaktäriseras av konsumenter som inte är involverad i 

sitt inköpsbeslut, men blir ändå påverkad av skillnaderna mellan varumärken. Denna typ 

av konsument byter gärna varumärken i syfte att få en variation eller för att de inte 

tyckte om det andra varumärket de köpte innan. Dissonansreducerande köpbeteende är 

de konsumenter som är mycket involverad i sitt inköpsbeslut, det är få varumärken som 

är involverad i beslutet, exempelvis inköp av renovering av ett kök där det är viktigt för 

konsumenten att involveras i beslutet men det är inte en markant skillnad mellan köken. 

Den vanemässiga konsumenten karaktäriseras av ett lågt involverande i köpprocessen 

med få varumärken som är involverad. Detta är de konsumenter som exempelvis 

handlar mat på en specifik affär med specifika varumärken. (Kotler, 2008, s. 262-263) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Köpprocessen 

I köpprocessen har Kotler et al. (2008, s. 161) beskrivit de faser som en konsument går 

igenom, från och med sin insikt av att de har ett behov av en produkt fram till ett köp av 

en produkt. Dessa faser ser ut på följande sätt (se figur 6): 

Figur 5- Kotlers modell över fyra olika köpbeteenden 
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Problemfasen - Konsumenten identifierar ett behov eller ett 

problem som han/hon vill lösa. 

Informationsfasen - Konsumenten söker information på hur 

behovet kan uppfyllas eller problemet kan lösas. 

Värderingsfasen - Utvärderar vilka alternativ som finns och 

de variabler som påverkar vid valet av dem.  

Köpfasen - Beslutet att göra ett köp görs under denna fas.  

Utvärderingsfasen - Efter köpet utvärderar konsumenten 

produkten utifrån konsumentens egna åsikter och tankar om 

denna.  

 

 

2.6 Sammanfattning av teorin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Modellen visar hur teorin är uppdelad och hur kopplingen mellan delarna ser ut. De tre 

huvudspåren i vår teori: Internet, marknadsföring på internet samt påverkan på 

konsumenter har ett antal underteman. Vårt syfte med denna modell är att visa hur alla 

underteman är kopplade till varandra.  

 

Figur 6- Kotlers modell över hur en köpprocess går till 

Figur 7- Egen modell över hur teorin kopplas samman mellan de olika delarna 
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2.7 State-of-the-art  
För att bedöma de teorier som vi har presenterat, för att påvisa teoriernas styrka och 

relevans, så har vi använt oss av state-of-the-art (Philipson, 2014). Vi har valt att ta med 

varje referens, oavsett citeringar, för att öka vår transparens. Vårt ämne är relativt nytt 

att forskning som gjorts inte har fått så många citeringar ännu, men vi har ändå valt att 

använda oss av referensen då vi ansett att det varit relevant till vår teori. Vi valde att ha 

Philipsons (2014, s. 11) modell av state-of-the-art. Utifrån denna modell har vi gjort en 

tabell för respektive huvudområde i vårt teorikapitel (se 8.10, bilaga 10). 

 

2.7.1 Reflektion över State-of-the-art  

Som vi nämnt tidigare är detta område ett nytt forskningsområde och därav har den 

nyaste forskningen inte fullt så många citeringar som är önskvärt för att öka 

trovärdigheten hos en källa. Vi anser dock att vi kan styrka vårt val av referenser med 

att ställa oss kritisk till äldre forskning inom detta område, som har haft många 

citeringar, då det måste har varit svårt för de författarna att förutspå hur de sociala 

medierna skulle utvecklas och hur utbrett och vardagligt det faktiskt skulle leda till att 

bli. En annan anledning till att det i vissa fall är få citeringar är att teknikens utveckling 

går så snabbt att forskningen inte hinner med i den snabba takten och blir snabbt 

omodern.  
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3. Metod 

I detta kapitel ämnar vi att ge förklaring till hur vår studie har utförts. Vi kommer att 

redogöra för vår forskningsansats, experimentgrupper, urval, generalisering samt 

reliabilitet och validitet. Vi visar även hur vi samlat in data inför vårt experiment.  

 

3.1 Forskningsansats 

Vi har använt oss av kvantitativ metod. Olsson & Sörensen (2011, s. 23) menar att en 

kvantitativ metod används när arbetsmaterialet är siffror och syftar till att beskriva och 

förklara mätningsresultatet. Objektiviteten vid informationsinsamlingen betyder att de 

olika individernas värden kan jämföras, vilket är en förutsättning för kvantitativ 

bearbetning och analys. En kvantitativ metod måste även uppfylla kravet på 

reproducerbarhet, vilket betyder att undersökningen ska kunna upprepas exakt och ge 

samma resultat som tidigare (Olsson & Sörensen, 2011, s. 23). Den kvantitativa 

bearbetningen brukar normalt sett göras med datorer (Olsson & Sörensen, 2011, s. 190).  

 

3.2 Experimentgrupp 

De grupper som genomgår en experimentell manipulation där effekten är av intresse att 

utvärdera kallas för experimentgrupp (Kjellberg & Sörqvist, 2011, s. 67). Vi kommer att 

använda oss av fyra experimentgrupper då vi har i syfte att undersöka hur konsumenter 

blir påverkade av produkter som exponeras på sociala medier; bloggar och Snapchat. 

Vårt val att använda experimentgrupper grundar sig i att vi vill få fram våra deltagares 

förståelse, åsikter, reaktioner och uppfattningsförmåga. 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Figur 8- Modell som visar urvalsprocessen från population till experimentgrupper 
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Vi har varit noggranna med vår slumpmässiga fördelning vad gäller deltagare och 

experimentgrupper. Vi upprättade en tabell där vi dokumenterade varje deltagare och 

deltagarnas medverkan i de olika experimentgrupperna (se 8.11, bilaga 11) 

 

3.3 Urval 
Vi hade i åtanke att ha fyra experimentgrupper med 25 deltagare i respektive grupp, det 

vill säga sammanlagt 100 deltagare. I tabell 4 syns ett förtydligande av hur vi önskade 

få vår fördelning av urvalet. Vår segmentering av deltagare kommer att grunda sig i vår 

population, som är studenter på Högskolan i Gävle i en ålder mellan 18-35 år eftersom 

det är huvudmålgruppen för bloggar och Snapchat. De deltagare vi kommer rekrytera 

till vårt experiment, det vill säga vårt urval, vilket också är ett stickprov ur vår 

population är alltså studenter i en ålder mellan 18-35 år. Enligt Kjellberg & Sörqvist 

(2011, s. 205) så är det fördelaktigt att ha så många försöksdeltagare som möjligt med 

anledning av att det kan ge en större tillit till vårt resultat och slutsats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Generalisering 

Figur 9 visar tydligt hur vi har gått tillväga för att uppnå en så god generalisering som 

möjligt. Vi har använt studenter i Sverige som population och vårt stickprov är 

studenter vid Högskolan i Gävle. Vi har undersökt deras påverkan av 

produktexponering på bloggar respektive Snapchat för att se om studenter i Sverige 

generellt sett blir påverkade av produktexponering eller inte och även se om 

tidsaspekten, det vill säga om längden på exponeringen har någon betydelse då 

Snapchat som applikation har en begränsad uppspelning av bilder på fem sekunder. Vi 

Tabell 3- Önskvärt antal deltagare per betingelse 
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har även valt att ha två betingelser som blir påverkade av defaulteffekten under 

experimentet. Detta för att se om defaulteffekten har någon påverkan på de val 

deltagarna gör i experimentet. 

	  
Figur 9- Exempel på en generalisering 

 

För att samla in deltagare till experimentet skickades ett nyhetsbrev ut till studenter som 

tidigare genomfört experiment på Högskolan i Gävle med hjälp från Akademin för 

Teknik och Miljö (senare nämns som ATM). Samarbetet med ATM gjorde också att vi 

fick möjligheten att erbjuda alla deltagare en biocheck efter genomfört experiment. För 

att efterlysa nya frivilliga att delta i experiment fick vi en annons publicerad på 

monitorerna på Högskolan i Gävle och på deras hemsida samt Facebook-sida. För att nå 

ut till flera har vi även personligen marknadsfört experimentet via sociala medier direkt 

till våra följare/vänner. Detta via Facebook, via privata meddelanden, via inlägg i 

grupper och på våra personliga sidor. Vi har också använt oss utav Instagram och 

Snapchat. Då vi genomfört all vår studietid på Högskolan i Gävle har det också visats 

ge effekt när vi aktivt gjort reklam för experimentet via WOM. Vi har valt att inte 

segmentera våra fokusgrupper mer än så med anledning av att vårt experiment inte gör 

någon skillnad på till exempel kön, inkomst eller utbildning. 

 

Då vi är medvetna om att mätfel kan förekomma så genomfördes experimentet i en lugn 

och tyst laboratoriemiljö. Detta för att minska mätfel som kunde bero på störande ljud 

eller okoncentration. En annan aspekt gällande mätfel som vi har tagit hänsyn till gäller 

antalet bloggare till deltagarna som begränsades till tio stycken för att få en större 

spridning, för att minska mätfelen samt för att kunna få ett medelvärde av alla 

insamlade svar. 
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3.5 Datainsamlingsmetoder 

Vår datainsamling kommer att pågå under två veckors tid. Vi kommer att samla in data 

från både bloggar och Snapchat i form av bilder och texter till våra enkäter som kommer 

användas under experimentet. Vi har valt att dela upp datainsamlingen från bloggar och 

Snapchat med samma tio bloggare som använder sig av både bloggar och Snapchat för 

att skapa en bredd för att på ett bättre sätt kunna jämföra betingelserna med varandra.  

 

Till denna datainsamling har vi lagt ner tid på grundlig bakgrundsundersökning i syfte 

att ta reda på vilka bloggare som använder Snapchat mot sina läsare. I och med att vi 

startade vår studie i början av februari och vår datainsamling i slutet av mars så samlade 

vi data mellan dessa tidpunkter. Det var bara några enstaka bloggare som då använde 

sig av Snapchat vilket gjorde det lätt i urvalet av bloggar. Detta gjorde det dock svårt då 

vi inte kunde göra någon begränsning av kategorier på de bloggar vi valde. Vårt urval 

blev bloggare som etablerat sig på Snapchat, vilket i sin tur blev en egen segmentering. 

Under tidens gång har vi dock upptäckt att allt fler bloggare har insett att Snapchat är en 

god marknadsföringskanal, både för sitt egna personliga varumärke och för produkter 

och varumärken, då det nästan varit en bloggare i veckan (från och med slutet av mars) 

som öppnat sin Snapchat för sina läsare. För att styrka att användandet av Snapchat har 

blivit populärt och att det finns en viss effekt i användandet så har allt fler stora företag 

och organisationer också börjat marknadsföra sig via Snapchat. Den funktion av 

Snapchat som de utvalda bloggarna använder sig av är den så kallade My Story-

funktionen som är inställd på en envägskommunikation, vilket innebär att det bara är 

bloggarna som kan sända Snapchats. Bloggarnas Snapchat-följare kan alltså inte sända 

några Snapchat-bilder till bloggarnas Snapchat. Snapchat-bilder som bloggarna skickar 

kan ses obegränsat antal gånger under 24 timmar innan de försvinner helt. En Snapchat-

bild varierar mellan en till tio sekunder. 

 

Vi har i vår datainsamling valt att ha med bloggerskan Isabella Löwengrip trots att hon 

inte har någon Snapchat. Vi ansåg att hennes personliga varumärke, Blondinbella och 

att hon driver Sveriges största blogg, är så pass starkt att vi ville få med henne i vårt 

experiment. Vi skapade därför en falsk Snapchat-bild där vi låtsades att det var Isabella 

Löwengrip som hade knäppt kort och lagt ut på Snapchat åt sina användare. Vi gjorde 

den så trovärdig som möjligt genom att knäppa kort på en produkt som hennes företag 
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skapat och som påminde om de bilder hon själv har lagt upp på sin blogg samt 

utformade den korta texten genom att citera en text som hon själv skrivit på sin blogg.  

 

Angelica Blick är en bloggare som har ett riktigt Snapchatkonto. Problemet med hennes 

Snapchat var att hon inte var så aktiv och exponerade inga produkter eller varumärken 

utan valde att endast använda sin Snapchat till att visa ögonblick ur hennes privatliv. Vi 

valde därför att även här förfalska en bild från Snapchat för att kunna genomföra 

experimentet. Vi gjorde den så trovärdig som möjligt genom att låna en bild hon själv 

lagt upp på sin blogg samt utformade den korta texten genom att kopiera en text som 

hon själv skrivit i sin blogg.  

 

Vår datainsamling är komplett, bortsett från antalet bloggföljare som Daniel Paris och 

Fanny Lyckman har. Vi har kontaktat dem personligen ett flertal gånger och även 

kontaktat deras ägare till deras bloggportaler, men vi har inte fått något svar från någon. 

Vi har försökt att hitta siffror på deras bloggar på ett flertal sökmotorer, men antalet 

bloggföljare är tyvärr fortfarande okänt.  

 

Vår datainsamling från Snapchat (27/3-10/4): 

 

Namn Socialt ID Snapchat-ID Bloggföljare Produktexpon

ering 

Totalt antal 

snap 

Angelica 

Blick 

Angelica 

Blick 

Angelicablick 87 000 0 16 

Isabella 

Löwengrip 

Blondinbella - 1 140 288 - - 

Daniel 

Paris 

Daniel Paris Danielparis Okänt 9 59 

Fanny 

Lyckman 

Fanny 

Lyckman 

Fannylyckman1 Okänt 10 51 

Hanna Hannalicious Hannafribergs 8 140 17 158 
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Friberg  

Ida Warg Ida Warg Idawarg 66 909 1 12 

Kenza 

Zouiten 

Kenza Ihaveacameltoe 

(Nytt: zouitenk) 

560 289 5 26 

Paulina 

Danielsson 

Paow Paow93 112 873 6 79 

Regina 

Katralen 

Egoinas Egoina 126 148 1 20 

Sendi 

Skopljak 

Skopljak Skopljak 7 371 7 75 

	  

Tabell 4- Datainsamling från Snapchat 

 

Vår datainsamling från bloggar (27/3-10/4):  

 

Namn Socialt ID Bloggadress Bloggföljare/

vecka 

Produktexpon

ering 

Totalt antal 

blogginlägg 

Angelica 

Blick 

Angelica 

Blick 

angelicablick.s

e/ 

87 000 21 29 

Isabella 

Löwengrip 

Blondinbella blondinbella.se

/ 

1 140 288 31 49 

Daniel 

Paris 

Daniel Paris danielparis.se/ Okänt 31 38 

Fanny 

Lyckman 

Fanny 

Lyckman 

imnext.se/fann

ylyckman/ 

Okänt 11 12 

Hanna 

Friberg 

Hannalicious tidningensolo.s

e/hannalicious/ 

8 140 18 34 
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Ida Warg Ida Warg imactive.se/ida

warg/ 

66 909 23 40 

Kenza 

Zouiten 

Kenza kenzas.se/ 560 289 28 35 

Paulina 

Danielsson 

Paow paow.se/ 112 873 18 19 

Regina 

Katralen 

Egoinas egoinas.se/ 126 148 10 24 

Sendi 

Skopljak 

Skopljak nyheter24.se/m

odette/skopljak

/ 

7 371 22 30 

	  

Tabell 5- Datainsamling från bloggar 

 

3.6 Design 

De frågor som utformats i enkäterna är kopplade till teoridelen i detta arbete. Den 

design som vi använt oss utav är mellanpersonsdesignen. Kjellberg & Sörqvist (2011. s. 

167) menar att detta är en oberoende variabel där en försöksperson endast förekommer i 

en annan variabel. Vi har valt att göra ett 2x2 faktoriellt experiment med 

inompersonsdesign, där vi kommer att få fyra mätningar av den beroendevariabeln från 

varje försöksperson. Kjellberg & Sörqvist (2011. s. 167) nämner vidare att en 

mellanpersonsdesign innebär att en viss försöksperson bara förekommer i en av 

experimentets betingelsekombinationer och att endast en mätning av den beroende 

variabeln sker per försöksperson, nämligen i den betingelsekombination som personen 

deltog i.  

 

3.7 Enkätutformning 
Enkäterna vi använt i experimentet är utformade efter Likertskala ett (1) till sju (7) där 

ett är lägst i rangordning och sju är högst i rangordning. Forza (2002, s. 169) lyfter fram 

Likertskalan som ett populärt tillvägagångssätt som erbjuder ett intervall för skillnad, 
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ordning samt distans. Olsson & Sörensen (2011, s. 201) beskriver Likertskalan som en 

skala som består av ett antal påståenden som den tillfrågade ska instämma i eller ta 

avstånd från, helt eller delvis. Vårt val att använda just skalan mellan ett till sju var för 

att få en lagom spridning på svaren vilket vi ansåg skulle underlätta vår analys.  

 

Våra enkätundersökningar är utformade utifrån det bildspel som experiment-deltagarna 

tittar på under experimentets gång. Fem frågor var ställda så att deltagaren svarade med 

egna ord. Enkäterna utformades i Google Forms. Vi kunde då använda iPad:s i 

experimentet då respektive deltagare svarade på frågorna digitalt. En anledning till detta 

var det miljötänk och ekonomiska tänk som funnits med under arbetets gång som även 

syns i våra bilagor då vi använt QR-koder för att minska sidanatalet. Eftersom vi 

utformade enkäterna i Google Forms fick vi även in data per automatik till ett Excel-

dokument vilket effektiviserade vårt arbete med insamling av empiri och analysen av 

resultatet. 

 

3.8 Reliabilitet 

Enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 123) är reliabiliteten en grad för hur väl mätningar 

med samma mätinstrument överensstämmer. En hög grad av överensstämmelse tyder på 

hög reliabilitet som tyder på att det blir samma resultat vid varje mätning. Yin & 

Nilsson (2007, s. 22) menar att ett kriterie för att göra ett experiment är att man måste 

kunna utföra exakt samma experiment upprepade gånger utan att resultatet avsevärt 

förändras. Wibeck (2000, s. 143) beskriver reliabilitet likadant - olika forskare, 

oberoende av varandra, ska komma fram till samma resultat när de studerar ett material 

och resultatet ska bli densamma oavsett tidpunkt. Detta kräver att det finns tillräckligt 

mycket data och att dessa redovisas på rätt sätt. Vi hade i vårt experiment som mål att få 

100 deltagare och därav 100 svar. Vi kom upp i 98 deltagare, därav 98 svar, vilket vi 

anser kan räknas som en godtycklig datainsamling för att det ska kunna räknas som hög 

reliabilitet. 

  

3.9 Validitet  
Validitet avser ett mätinstruments förmåga att mäta rätt sak (Olsson & Sörensen (2011, 

s. 124) och det har att göra med tolkningen av det som observerats (Wibeck, 2000, s. 

144). Wibeck (2000, s. 144) beskriver validiteten som att kontrollera att studien kallar 
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saker för deras rätta namn och att studien studerar det som författarna till studien har 

sagt att de ska studera. När en enkät konstrueras så ska den logiska validiteten 

kontrolleras genom att se till att svaren på vissa frågor i stor utsträckning inte består av 

“vet ej”, då det är ett bevis på att validiteten är låg. Enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 

125) är det så kallade kriterievaliditeten det säkraste sättet att studera validiteten. 

Avsikten med denna typ av validitetsmätning är att jämföra de uppnådda mätresultaten 

med något annat kriterium som mäter samma sak. Med detta i åtanke utformades 

enkätfrågorna med en bra spridning av frågor och antalet begränsades för att öka 

relevansen och för att koppla det till syftet. 

 

Eftersom vi använt oss av fyra olika experimentgrupper valde vi att låta deltagarna göra 

respektive test ensamma i ett eget rum. Detta för att inte deltagarna skulle bli påverkade 

av grupptryck eller andra upplevda hot. Ett sådant så kallat upplevt hot kan vara en 

miljö som deltagarna inte är bekväma i, till exempel en laboratoriemiljö enligt Wibeck 

(2000, s. 144). Vi ansåg dock att det inte skulle vara något problem för våra deltagare 

och vi tyckte att det var viktigare att deltagarna inte skulle bli störda av några ljud, 

människor eller andra störningsmoment som skulle kunna leda till felkällor.  

 

3.10 Tillvägagångssätt 
Utifrån vår teoriinsamling utformades vårt experiment med tillhörande enkätformulär 

(se 3.11 operationalisering). Saunders (2012. s. 174) menar att experiment är en del av 

den naturliga vetenskapen. Framförallt har experiment en stark koppling till psykologisk 

och social vetenskap. Hultén, Hultman, & Eriksson (2007, s. 68) skriver också att 

experiment är en central roll inom naturvetenskap och teknik. Hultén, Hultman, & 

Eriksson (2007, s. 71) skriver vidare om att en experimentell studie innebär att en vanlig 

teori prövas på ett empiriskt material. Saunders (2012. s. 174) påpekar att syftet med ett 

experiment är att undersöka möjligheten för en oberoende variabel att orsaka en ändring 

i en annan beroende variabel. Saunders (2012. s. 174) menar på att i ett experiment 

använder forskare sig av så kallade hypoteser istället för vanliga forskningsfrågor. 

Enligt Yin & Nilsson (2007, s.22) är experiment som en av flera forskningsstrategier 

vid forskningsfrågorna “hur” och “varför”. Vidare visar Yin & Nilsson (2007, s.22) i 

deras modell att experiment är den enda forskningsstrategin som kräver kontroll av 
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beteendet och tillsammans med flera andra strategier har experiment fokus på aktuella 

händelser.  

 

Anledningen till att “hur” och “varför” är bra forskningsfrågor att undersöka med hjälp 

av experiment är för att det rör sig om operationella kopplingar som följs över tid (Yin 

& Nilsson, 2007, s. 22). Yin & Nilsson (2007, s. 25) menar att ett experiment utförs då 

forskare kan påverka beteendet direkt, systematiskt och precist. Om ett experiment 

utgörs på fältet så kan detta kallas för ett socialt experiment. Hultén et al. (2007, s. 68) 

skriver att det är viktigt att ett experiment utförs på rätt sätt för att göra dessa trovärdiga 

och användbara. Detta för att experiment är något som många människor litar på, som 

till exempel inom läkemedels- och bilindustrin.  

 

Vi kommer att använda oss av experiment då vi vill undersöka om det är någon markant 

skillnad på exponering av produkter på bloggar - där text och bild visas med en 

begränsning på 30 sekunder, jämförelsevis med Snapchat - där text och bild visas i fem 

sekunder, och hur konsumenterna i så fall blir påverkade av dessa två olika typer av 

sociala medier. Vi kommer att genomföra ett experiment med fyra stycken betingelser, 

med fyra olika experimentgrupper som kommer att få ta del av enkäter som är 

designade för exponering av produkter på bloggar respektive exponering av produkter 

på Snapchat. Vardera grupp om bloggar och Snapchat är i sin tur indelad i två grupper, 

där grupperna är utsatta för defaulteffekten.  

 

Vi utförde vårt experiment under sju arbetsdagar mellan klockan 9.00–17.00 i ett 

laboratorium på Högskolan i Gävle. Deltagaren fick först en genomgång och fick sedan 

sätta sig i ett ensamt rum framför en dator där ett bildspel automatiskt spelades upp 

innehållandes urklipp från kända bloggares sidhuvud och blogginlägg respektive 

Snapchat-bilder. Under tiden som deltagaren tittade på dessa bilder skulle de reflektera 

över om de kände igen bloggaren, varumärket, var de hörde talas om varumärket först 

och vilket varumärke de skulle välja utifrån en lista med fem olika varumärken samt om 

deltagaren kände sig påverkad av bloggaren vid sitt beslut av varumärke som deltagaren 

precis tittat på bilder på. Detta fick de svara på via en enkät som fanns på en iPad 

framför dem. 
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En del av deltagarna påpekade att de inte läser bloggar och att de därför inte kände att 

de skulle bidra med något, men vi var noga med att förmedla att det inte fanns något rätt 

eller fel och att de kunde göra experimentet ändå eftersom de efterfrågade svar som var 

representativa för alla studenter och att syftet inte är att se om deltagarna kände igen 

bloggaren utan om de skulle bli påverkad av en kändis som exponeras tillsammans med 

ett varumärke.  

 

3.10.1 Betingelse: blogg/no default 
Denna betingelse har i syfte att undersöka deltagarnas påverkan av kända bloggares 

produktexponeringar på deras bloggar.  

 

Deltagare: Experimentgrupp 1: 27 deltagare.  

 

Material: Enkät med frågor utformade efter bloggar och vår datainsamling från dessa på 

en iPad samt ett bildspel med urklipp från kända bloggares blogginlägg på en bärbar 

dator. Hörlurar som deltagarna bar under hela experimentet. 

 

Design och genomförande: Experimentet genomfördes i ett laboratorium på Högskolan 

i Gävle. Respektive deltagare fick sitta ensam i ett rum framför en datorskärm där ett 

bildspel med urklipp från kända bloggares blogginlägg visades upp systematiskt med en 

begränsning till 30 sekunder per bloggare, totalt tio stycken. För att göra deltagaren 

medvetna om när de skulle besvara frågorna på iPad:en visades en bild där det stod att 

de skulle besvara frågorna. Därefter spelades ett ljud upp i hörlurarna för att 

uppmärksamma deltagaren att det var fem sekunder kvar. Därefter visades en ny header 

från en ny bloggare med ett nytt varumärke att bli exponerad av. 

 

3.10.2 Betingelse: blogg/default 
Denna betingelse har i syfte att undersöka deltagarnas påverkan av kända bloggares 

produktexponeringar på deras bloggar. Vi ville även undersöka om defaulteffekten 

påverkade deltagarnas val av varumärken.  

 

Deltagare: Experimentgrupp 2: 26 deltagare.  
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Material: Enkät med frågor utformade efter bloggar och vår datainsamling från dessa på 

en iPad samt ett bildspel med urklipp från kända bloggares blogginlägg på en bärbar 

dator. Hörlurar som deltagarna bar under hela experimentet. I enkäten med frågor hade 

vi tillämpat defaulteffekten. Vi hade alltså i förväg kryssat i ett specifikt val av 

varumärke som hörde samman med bloggarens blogginläggs produktexponering.  

 

Design och genomförande: Experimentet genomfördes i ett laboratorium på Högskolan 

i Gävle. Respektive deltagare fick sitta ensam i ett rum framför en datorskärm där ett 

bildspel med urklipp från kända bloggares blogginlägg visades upp systematiskt med en 

begränsning till 30 sekunder per bloggare, totalt tio stycken. För att göra deltagaren 

medvetna om när de skulle besvara frågorna på iPad:en visades en bild där det stod att 

de skulle besvara frågorna. Därefter spelades ett ljud upp i hörlurarna för att 

uppmärksamma deltagaren att det var fem sekunder kvar. Därefter visades en ny header 

från en ny bloggare med ett nytt varumärke att bli exponerad av. 

 

3.10.3 Betingelse: Snapchat/no default  
Denna betingelse har i syfte att undersöka deltagarnas påverkan av kända bloggares 

produktexponeringar på deras Snapchat. 

 

Deltagare: Experimentgrupp 3: 25 deltagare 

 

Material: Enkät med frågor utformade efter Snapchat och vår datainsamling från dessa 

på en iPad samt ett bildspel med urklipp från kända bloggares Snapchat på en bärbar 

dator. Hörlurar som deltagarna bar under hela experimentet. 

 

 

Design och genomförande: Experimentet genomfördes i ett laboratorium på Högskolan 

i Gävle. Respektive deltagare fick sitta ensam i ett rum framför en datorskärm där ett 

bildspel med urklipp från kända bloggares Snapchat visades upp systematiskt med en 

begränsning till fem sekunder per bloggare, totalt tio stycken. För att göra deltagaren 

medvetna om när de skulle besvara frågorna på iPad:en visades en bild där det stod att 

de skulle besvara frågorna. Därefter spelades ett ljud upp i hörlurarna för att 
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uppmärksamma deltagaren att det var fem sekunder kvar. Därefter visades en ny header 

från en ny bloggare med ett nytt varumärke att bli exponerad av. 

 

3.10.4 Betingelse: Snapchat/default 
Denna betingelse har i syfte att undersöka deltagarnas påverkan av kända bloggares 

produktexponeringar på deras Snapchat. Vi ville även undersöka om defaulteffekten 

påverkade deltagarnas val av varumärken.  

 

Deltagare: Experimentgrupp 4: 20 deltagare 

 

Material: Enkät med frågor utformade efter Snapchat och vår datainsamling från dessa 

på en iPad samt ett bildspel med urklipp från kända bloggares Snapchat på en bärbar 

dator. Hörlurar som deltagarna bar under hela experimentet. I enkäten med frågor hade 

vi tillämpat defaulteffekten. Vi hade alltså i förväg kryssat i ett specifikt val av 

varumärke som hörde samman med bloggarens produktexponering på Snapchat. 

 

Design och genomförande: Experimentet genomfördes i ett laboratorium på Högskolan 

i Gävle. Respektive deltagare fick sitta ensam i ett rum framför en datorskärm där ett 

bildspel med urklipp från kända bloggares Snapchat visades upp systematiskt med en 

begränsning till fem sekunder per bloggare, totalt tio stycken. För att göra deltagaren 

medvetna om när de skulle besvara frågorna på iPad:en visades en bild där det stod att 

de skulle besvara frågorna. Därefter spelades ett ljud upp i hörlurarna för att 

uppmärksamma deltagaren att det var fem sekunder kvar. Därefter visades en ny header 

från en ny bloggare med ett nytt varumärke att bli exponerad av. 

 

3.11 Dataanalysmetod 

Efter experimentet fick vi totalt in 98 svar från 98 deltagare. Av enkäternas totala svar 

så har inte alla behandlats då de exempelvis har misstolkat frågorna eller missat att tittat 

på bilderna i bildspelet. Utifrån de svar som registrerades har vi använt oss av 

programmet IBM SPSS Statistics 22 för att analysera resultaten genom t-test, 

klusteranalys och korrelationsanalys.    

 



Malin Lund Produktexponering på sociala medier Högskolan i Gävle 
Maya Sundlöf Examensarbete 15 hp 2015 

36	  

	  

3.11.1 T-test 

Ett t-test görs för att få en statistiskt signifikant skillnad mellan betingelser. Enligt 

Kjellberg & Sörqvist (2011, s. 112-113) är det vanligaste sättet att pröva skillnaden 

mellan två olika grupper i en mellanpersonsdesign att använda sig av t-test för 

oberoende grupper. Vi anser att ett t-test är relevant för vår studie då vi vill kunna 

presentera rapporter där vi kan uppvisa skillnader mellan betingelser.  

 

3.11.2 Klusteranalys 

Klusteranalys är en metod som används för att minska informationen från en 

uppsättning av variabler till ett mindre antal grupper (Olsson & Sörensen, 2011, s. 197). 

Vi kommer att använda oss av klusteranalys för att få fram ett resultat på de olika 

experimentgrupperna genom att jämföra dessa i just en klusteranalys.  

 

3.11.3 Korrelationsanalys  

Zou, Tuncali, & Silverman (2003, s. 2) förklarar korrelationsanalys som en analys som 

har i syfte att mäta och tolka styrkan i ett linjärt eller ickelinjärt samband mellan två 

variabler. Pearsons korrelationskoefficient är också känd som 

provkorrelationskoefficient (r) eller korrelationskoefficient (14).  Saunders, (2012. s. 

521) förtydligar korrelationskoefficienten med denna skala som visar olika värden och 

dess betydelse. Den visar alltså att 1 är perfekt positiv korrelation medan -1 är perfekt 

negativ korrelation. 

 

 

	  
Figur 10- Korrelationskoefficientens olika värden 

	  

	  

3.12 Operationalisering 

Experimentets enkätfrågor: 
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Kategori Vad frågan syftar till Frågeställning Källinformation 

Eget intresse 

Undersöka om någon 
specifik faktor har 
betydelse för vårt resultat Kön - 

 

Undersöka om någon 
specifik faktor har 
betydelse för vårt resultat Sysselsättning - 

 

Undersöka om någon 
specifik faktor har 
betydelse för vårt resultat 

Program, 
terminer och 
högskolepoäng? - 

 

Undersöka om någon 
specifik faktor har 
betydelse för vårt resultat Ålder - 

 

Undersöka om någon 
specifik faktor har 
betydelse för vårt resultat 

Vad jobbar du 
med? - 

Marknadsföring på 
sociala medier 

Undersöka om deltagarna 
blivit påverkad av reklam 
tidigare 

Jag blir ofta 
påverkad av 
reklam 

De Bruyn & Lilien 
(2008), Wei & Lu 
(2013), Wang, 
Cheng, & Chu 
(2013) 

 

Undersöka om deltagarna 
läser bloggar och hur länge 
de gjort det 

Hur många år har 
du läst 
kändisbloggar (på 
ett ungefär)? 

O’reilly (2007), 
Kamel Boulos & 
Wheeler (2007), 
Bernoff & Li (2008) 

 

Undersöka om deltagarna 
följer någon bloggare på 
Snapchat 

Följer du någon 
bloggare på 
Snapchat? Wei & Lu (2013) 

Deltagarnas åsikter 
om utvalda sociala 
medier 

Undersöka deltagarnas 
åsikter om Facebook 

Vad tycker du om 
Facebook? 

Berthon, Pitt, 
Plangger, & Shapiro 
(2012) 

 

Undersöka deltagarnas 
åsikter om Instagram 

Vad tycker du om 
Instagram? 

Berthon, Pitt, 
Plangger, & Shapiro 
(2012) 

 

 
Undersöka deltagarnas 
åsikter om Twitter 

 
Vad tycker du om 
Twitter? 

 
Berthon, Pitt, 
Plangger, & Shapiro 
(2012) 

 

Undersöka deltagarnas 
åsikter om kändisbloggare 

Vad tycker du om 
kändisbloggare? 

Wei & Lu (2013), 
Kaplan & Haenlein 
(2010), Kaplan & 
Haenlein (2011) 

Kännedom 

Undersöka om deltagarna 
har någon kännedom om 
bloggarens personliga 

Jag känner till 
denna bloggare 

Shepherd (2005), 
Sepp, Liljander, & 
Gummerus (2011), 
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varumärke Labrecque, Markos, 
& Milne (2011) 

 

Undersöka om deltagarna 
läser bloggarens blogg 

Jag läser 
personens blogg Findahl (2014) 

Varumärket 

Undersöka om deltagarna 
varit i kontakt med 
varumärket tidigare 

Jag känner till 
produktens 
varumärke 

Kietzmann & 
Canhoto (2013), 
Wei & Lu (2013), 
Hoyer & Brown 
(1990), Macdonald 
& Sharp (2000) 

 

Undersöka när deltagarna 
kom i kontakt med 
varumärket för första 
gången 

Första gången jag 
kom i kontakt 
med varumärket 
på bilden var när 

De Bruyn & Lilien, 
(2008), Kietzmann 
& Canhoto (2013), 
Onchi & Manchanda 
(2012) 

 

Undersöka vilket 
varumärke deltagarna 
skulle välja från en lista 
med likadana produkter 
efter att ha sett ett 
blogginlägg/Snapchat och i 
vissa fall där 
defaulteffekten har 
aktiverats 

Vilket varumärke 
skulle du välja 
utifrån denna lista 
och följande 
bilder? 

Biswas & Grau 
(2008), Macdonald 
& Sharp (2000), 
Degeratu, 
Rangaswamy, & Wu 
(2000), Wei & Lu 
(2013), Wang, 
Cheng, & Chu, 
(2013) 

Påverkan 

Undersöka om bloggaren 
har påverkat deltagarnas 
val av varumärke 

Jag blev påverkad 
av just denna 
bloggare vid mitt 
val av varumärke 

(Biswas & Grau, 
2008), Macdonald & 
Sharp (2000), Wei & 
Lu (2013), 
McCracken (1989) 

	  

Tabell 6- Operationalisering 

	  

3.13 Metodkritik 

Vi missade dessvärre en fråga i våra enkäter i delen “Angelica Blick”. Frågan som vi 

missade i denna del av enkäterna lydde som följande: “Jag känner till produktens 

varumärke” med en tillhörande Likertskala mellan ett till sju där spannet var mellan 

mycket dåligt och mycket bra.  Vi anser dock att detta bortfall av fråga inte kommer 

påverka vårt slutgiltiga resultat då denna fråga inte är en av de frågor som kommer att 

testas på våra hypoteser. Denna fråga skapades av eget intresse med koppling till teorin.  
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet från experimentet. Vi kommer att 

presentera respektive hypotes och resultatet av vårt test av dessa. 

 

4.1 Resultat 
Genom det resultat vi fått fram utifrån de 98 ifyllda enkäterna under vårt experiment 

ämnar vi i resultatet visa våra hypotesprövningar samt en redovisning av resultatet. 

Resultaten visas visuellt tillsammans med en kort beskrivning av respektive hypotes. I 

figuren nedan kan vi se hur fördelningen mellan deltagarna ser ut efter genomfört 

experiment. Alla cirkeldiagram är framtagna från statistikprogrammet IBM SPSS 

Statistics 22. 

 

För er som läser ett utskrivet exemplar i svartvitt så är följande cirkeldiagram med 

skalor utformade så att de utgår från klockan 12 och följer därefter medurs, alltså 

kommer det minsta värdet/ skalan att börja klockan 12 och de högre värdena/skalan 

fortsätter medurs. 

 
 

	  
Figur 11- Utfallet av deltagare per betingelse 

 

4.1.1 Redovisning av data 
Vår insamlade data kommer att redovisas i cirkeldiagram och tabeller utifrån de frågor 

som vi ställde i experimentet. Vi börjar med att presentera de inledande frågorna och 
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sedan våra frågor som rörde hypotesprövningarna. I figurerna som följer kan vi se hur 

könsfördelningen ser ut i experimentet och även hur spridningen av ålder ser ut. Sedan 

redovisas de inledande frågorna som ger svar på de åsikter som deltagarna har om både 

Snapchat och kändisbloggar och även om de följer någon kändisblogg eller följer någon 

bloggare på Snapchat. 

 

	  
Figur 12- Ålder på deltagarna 

	  
Figur 13- Kön på deltagarna 
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Figur 14- Följer du någon kändisblogg? 

	  
Figur 15- Följer du någon bloggare på Snapchat? 
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Figur 16- Vad tycker du om kändisbloggare? 

	  
Figur 17- Vad tycker du om Snapchat? 
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Figur 18- Jag blir ofta påverkad av reklam 

 

4.1.1 Hypotes 1 
 

Konsumenter påverkas av bloggares produktexponering  

 

Denna tabell presenterar vår första hypotesprövning- om konsumenter blir påverkade av 

bloggares produktexponeringar eller inte. Till dessa frågor hörde en skala mellan ett till 

sju, där ett stod för “inte alls” och sju stod för “väldigt mycket”. Som vi kan utläsa i 

tabellen ser vi att deltagarna inte säger sig ha blivit påverkad av bloggarnas 

produktexponeringar. Den bloggare som har påverkat deltagarnas val av varumärke 

mest är Isabella Löwengrip. Vi kan dock se att det är en jämn fördelning mellan 

respektive bloggare där ingen bloggare sticker ut ur mängden.  Denna falsifiering av 

hypotesen stärks även av våra klusteranalyser i kapitel 5.2 som presenterar respektive 

klusters medelvärde av hur deltagarna har sagt sig blivit påverkade av bloggarnas 

produktexponeringar.  

 
Följande diagram är framtagna ur Excel med data från deltagarnas svar. 
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Tabell 7- Hur mycket deltagarna blev påverkad av bloggare vid deras val av varumärken 

 

4.1.2 Hypotes 2 
 
Konsumenter blir inte påverkade av bloggares personliga varumärken. 

 

I denna tabell ser vi vad vår andra hypotesprövning fick för resultat. Vårt syfte med 

detta var att undersöka om konsumenter påverkas av bloggarnas personliga varumärken 

eller inte. Till dessa frågor använde vi oss av en skala mellan ett till sju, där sju är det 

högsta värdet. I detta test har vi en stapel som representerar hur väl deltagarna känner 

till bloggarna, det vill säga hur bra och stora bloggarnas personliga varumärken är ur 

deltagarnas perspektiv. Den andra stapeln representerar hur deltagarna säger sig blivit 

påverkad av bloggarnas produktexponering, rekommendation samt deras personal 

branding.  

 

I allmänhet ser vi att det personliga varumärket är starkt hos bloggarna.  Det vi kan 

utläsa, utifrån tabellen, är att bloggarnas personliga varumärken är starkare hos vissa 

bloggare och mindre starka hos vissa. De bloggare som enligt deltagarna har det starkast 

personal branding är Isabella Löwengrip, Kenza Zouiten och Paulina Danielsson. Deras 

starka personal branding har dock inte påverkat deltagarnas val av varumärke. Vi kan 

jämföra med Sendi Skopljak där tabellen visar att hennes personal branding inte alls är 

starkt, men deltagarna har ändå blivit påverkad av hennes produktexponering och 

rekommendation.  
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Tabell 8- Hur konsumenterna blev påverkade av bloggarnas personliga varumärken 

 

4.1.3 Hypotes 3 
 
Valet av varumärke blir något annat vid tillämpning av defaulteffekten. 

 

Resultatet från hypotesprövning tre visas i tabellen. Det vi undersökte var om deltagarna 

blir påverkade av defaulteffekten eller inte vid sitt val av varumärke, det vill säga om de 

skulle göra ett aktivt val och välja ett eget varumärke eller om de skulle låta det förvalda 

alternativet vara markerat. Som vi kan utläsa i tabellen nedan så har defaulteffekten 

vissa gånger visat effekt och vissa gånger inte, majoriteten visar att defaulteffekten i 

detta fall inte gav någon effekt. T-testet i kapitel 5.1.1. styrker att denna hypotes är 

falsifierad.  
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Tabell 9- Om deltagarna blev påverkade av defaulteffekten eller ej 

 

4.1.4 Hypotes 4 
 

Konsumenten blir inte påverkad av en känd persons rekommendation.  

 

I hypotesprövning fyra har vi undersökt om en konsument blir påverkad av en känd 

persons rekommendation, så kallat “celebrity endorsement”. Vi har då jämfört frågorna 

om deltagarna blev påverkade av bloggarna vid sitt val av varumärke och om deltagarna 

läser personens blogg. Den första frågan hade svarsalternativ mellan ett och sju, där sju 

var det högsta, att de blev påverkade. Den andra frågan hade alternativen ja eller nej. 

Det vi kan utläsa av tabell nedan är att majoriteten av deltagarna som läser bloggen gör 

att det i genomsnitt ökar graden vad gäller hur påverkade de säger sig bli av bloggaren. 

Det är endast i tre av tio fall där det är tvärtom. Denna falsifiering av hypotesen styrks 

även av korrelationsanalysen i kapitel 5.3.  
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Tabell 10- Hur deltagarna blivit påverkade av en känd persons rekommendation 

 

4.2 Sammanfattning av resultat  
Det har varit intressant att genomföra vårt experiment och undersöka ett så aktuellt och 

relevant ämne. Det har också varit lärorikt att se reaktionerna från de som deltog på 

experimentet. Några av deltagarna hade inte något intresse för bloggar samtidigt som 

det har varit med deltagare som läser bloggar dagligen. Vi har ändå alltid fått god 

respons från deltagarna och de har tyckt att det har varit en intressant och rolig 

undersökning. Många av deltagarna har påpekat att det har väckt nya tankesätt då de 

säger sig ha insett att de blir mer påverkade än vad de tidigare har trott av reklam och 

rekommendationer från kända personer. Vi är nöjda med att ha fått se att det inte har 

spelat någon roll vilket kön deltagarna haft utan vi har fått samma reaktion från båda 

könen.  

 

Våra egna tankar kring våra resultat i vår studie är att det varit förvånansvärt många av 

deltagarna i experiment som inte säger sig ha blivit påverkade av bloggarnas 

rekommendationer och produktexponeringar. Eftersom vi själva anser oss ha blivit 

påverkade av bloggares rekommendationer och produktexponeringar ett flertal gånger 

så det är oväntat att se att resultatet visar motsatsen. Det låga resultatet på bloggarnas 
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påverkan på deltagarna kan bero på att många deltagare har sagt sig tycka att bloggar är 

omoderna och att de inte längre läser några bloggar. Anledningarna till det låga 

resultatet kan också bero på att de produkter som vi valde att ha med i experimentet har 

såpass starka varumärken sedan innan så att deltagarna redan har en referensram och 

kunskap om just de produkterna och varumärken.   

 
När en person inte har en referens eller kunskap till en produkt som personen 
står i beslut att köpa så är det mycket lättare att bli påverkad av vad någon 
annan säger, så om det finns i samband med produkten som personen ska välja, 
så är det större chans att personen köper produkten för att det är en välkänd 
person som visas tillsammans med produkten än en produkt som man inte har 
någon aning om alls. 
 
– Mathias Johansson, studerande, Högskolan i Gävle 

 
 

Precis som citatet ovan säger, att personer lättare blir påverkad av en välkänd persons 

rekommendation eller av en välkänd persons produktexponering om personen inte har 

någon referens eller kunskap till en produkt eller ett varumärke innan personen ska göra 

ett inköpsbeslut. Detta kan även ses omvänt - att en person som redan har en referens 

och kunskap om produkten eller varumärket innan ett inköpsbeslut kommer inte bli lika 

påverkad av en känd persons rekommendation eller produktexponering för den personen 

redan har starka associationer till en produkt eller ett varumärke. 

 

Snapchat är en relativt ny typ av social media, det är inte heller många bloggare som har 

tillämpat Snapchat och gjort den tillgänglig för sina läsare. Under skrivandets gång så 

har antalet bloggare som öppnat upp sin Snapchat till sina läsare ökat, vilket visar på att 

trenden går uppåt men det har ännu inte slagit igenom helt och hållet. Vi misstänker att 

vårt experiment som tillämpade just Snapchat kan ha varit något för nytt för 

experimentdeltagarna då denna typ av produktexponering, en text innehållandes en 

rekommendation på 30-40 tecken och en bild på en produkt som syns i max tio 

sekunder. Vi tror att detta kan ha påverkat vårt resultat då det är flera som tyckt att 

experimentet gått väldigt snabbt och att de knappt hunnit uppfattat vad bilden vill säga. 

Vi ser inte detta som en felkälla utan snarare som ett tydligt tecken på att Snapchat är en 

ny applikation som många ännu inte är vana vid. Vi ser dock att det ändå är väldigt 

många som använder sig av Snapchat. Hela 30,61 % är mycket positivt inställda till 

Snapchat och vi kan därför tolka detta som en ny form av marknadsföring som vi tror 
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kommer användas mer och mer inte bara genom applikationen utan också i andra 

former så som korta exponeringsscener i reklamfilmer på TV eller på rörliga 

reklamskyltar. 
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5.	  Analys	  
I detta kapitel avser vi att analysera vår insamlade data med tre utvalda analysmetoder; 

T-test, klusteranalys och korrelationsanalys.  

 

5.1 T-test 
Med t-test har vi för avsikt att testa två variabler med hjälp av multipla linjära 

regressioner i syfte att testa våra hypoteser. T-tester används för att undersöka om en 

variabel är beroende av en annan. Detta kan synas om medelvärdet skiljer sig statistiskt 

mellan de olika variablerna och då kan vi uppskattningsvis se om det finns något 

samband mellan den oberoende variabeln och den beroende variabeln.  

 

De variabler som vi har testat mot varandra är:  

1. blogg vs Snapchat mot default och ej default  

2. blogg vs Snapchat mot hur deltagarna blivit påverkade  

3. blogg vs Snapchat mot val av varumärke  

 

Då vi testat två variabler i respektive t-test för att få fram ett så tydligt resultat som 

möjligt har vi skapat egna variabler utifrån de tester vi ville testa. Vi har i förarbetet i 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 22 skapat variablerna:  

• Blogg_vs_Snapchat - innehållandes variablerna blogg och Snapchat  

• Betingelse_default_ja_nej - innehållandes variablerna defaulteffekt eller ej  

• Påverkan_alla - innehållandes om deltagare blivit påverkade av bloggare vid 

deras val av varumärke eller ej 

• Val_overall - innehållandes om deltagare har valt det varumärke som bloggaren 

exponerat 

 

5.1.1 T-test 1 
I detta t-test har vi testat variablerna: blogg vs Snapchat mot default och ej default. Vi 

ville ta reda på om defaulteffekten har påverkat deltagarnas val av varumärke, och på 

vilken typ av social media som defaulteffekten har gett störst effekt. I tabellen visar 

resultatet att defaulteffekten har gett effekt. Störst effekt har defaulteffekten vid 

blogginlägg.  
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Group Statistics 
	  

De betingelser som 
experimentet är indelat i N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Betingelse_default_ja_nej Blogg 52 1,5192 ,50450 ,06996 

Snapchat 46 1,5652 ,50121 ,07390 
	  

Tabell 11- Vilken typ av social media som påverkas mest av defaulteffekten 

 

5.1.2 T-test 2 

T-test nummer två har vi testat variablerna: blogg vs Snapchat och om deltagarna blivit 

påverkade av bloggarnas produktexponering på bloggar samt Snapchat. Syftet med detta 

test var att se om bloggar eller om Snapchat är den typ av social media där deltagarna 

säger sig blivit mest påverkad av bloggarnas produktexponeringar. Resultatet ser vi i 

tabellen, där det visar sig att Snapchat är den social media som bidrar till största 

påverkan av deltagarnas val av produkt och varumärke. 

 

Group Statistics 
	  

De betingelser som experimentet 
är indelat i N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Påverkan_alla Blogg 52 1,9731 ,98002 ,13590 

Snapchat 46 1,7196 ,85806 ,12651 
	  

Tabell 12- Hur val av varumärke påverkas beroende på vilken typ av social media som produkterna 
exponeras på 

 

5.1.3 T-test 3 
I detta t-test testar vi variablerna: blogg vs Snapchat och om deltagarna har valt de 

produkter som bloggarna lyft fram i sitt blogginlägg eller på en bild som de skickat via 

Snapchat. Vi ville i detta test se vilken typ av social media som gjorde att deltagarna 

valde det varumärke som bloggarna exponerade och rekommenderade. Som vi kan se i 

tabellen så har bloggar påverkat deltagarnas val av varumärke mer än vad Snapchat 

gjorde.  
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Group Statistics 
	  

De betingelser som experimentet är 
indelat i N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Val_overall Blogg 52 5,3654 1,52147 ,21099 

Snapchat 46 5,9348 1,35650 ,20001 
	  

Tabell 13- Tabell som visar att de personer som följer bloggar oftare väljer produkter och varumärken efter 
bloggarens rekommendationer 

 

5.2 Klusteranalys 
Utifrån en klusteranalys har vi som förhoppning att kunna förstå deltagarna bättre och 

identifiera olika grupper med lika beteenden. Vi har valt att dela in vår klusteranalys i 

fyra olika kluster för att detta visade tydligast tecken på olika beteenden. Då 

experimentet är uppdelat i fyra olika kluster har vi också valt att göra fyra olika 

klusteranalyser. Åtta faktorer har valts ut då de är frågor som kan hjälpa till att urskilja 

deltagarnas olika åsikter och skilja ut deltagarnas spridning av svar (för hela 

klusteranalysen, se bilaga). Vid sista frågan, om deltagarna blivit påverkade av 

bloggarna har vi inte tagit någon speciell bloggare som de blivit påverkade av utan vi 

summerade svaren från alla bloggare, det vill säga 10 stycken och, tog sedan ett 

medelvärde av detta. Utifrån dessa sju faktorer och fyra klusteranalyser har vi kunnat 

identifiera fyra olika beteenden som vi redogör för nedan: 

 

“IT-girls/boys” 
Detta beteende är de personer som är mycket social medie-medveten och är personer 

som följer bloggar för att få bloggarnas tips på produkter som de kan tillämpa på sig 

själva. De följer bloggare, både via deras bloggar och i vissa fall deras Snapchat och har 

en mycket positiv inställning till kändisbloggare och Snapchat. De säger sig bli 

påverkade av reklam ofta och då också av bloggarnas produktexponeringar och 

rekommendationer. Detta är ett kluster som är vanligt då det är återkommande i 

respektive klusteranalys.  

 

“Go with the flow” 
Denna typ av beteende är de personer som inte läser någon blogg och inte heller följer 

någon bloggare på Snapchat. De har en neutral åsikt vad gäller kändisbloggare och 

Snapchat och de säger sig kunna bli påverkad av reklam. De säger sig även bli 
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påverkade av bloggarnas produktexponeringar och rekommendationer, därav titeln “go 

with the flow”. Det är de personer som inte alls är social medie-medvetna men som 

ändå blir påverkade av bloggarna, så dessa personer är mycket påverkade av andras 

åsikter och rekommendationer av produkter.  

 

“Busy women/men” 

Det här är personer som inte följer någon blogg, inte följer någon bloggare på Snapchat 

och som har en neutral åsikt om kändisbloggare samt en neutral åsikt om de blir 

påverkade av reklam ofta eller inte vilket även syns då de inte anser sig bli påverkad av 

bloggarna alls. Däremot så är de mycket positivt inställda till Snapchat, vilket vi tolkar 

som att detta beteende finns hos de personer som inte har tid att läsa bloggar men som 

tycker om korta, snabba bilder eller filmklipp. De har inte tid med något annat då deras 

liv består av andra viktiga saker.  

 

“Incommunicado”  

Detta beteende består av personer som inte följer bloggar, inte följer någon bloggare på 

Snapchat, de säger sig inte bli så påverkade av reklam och inte heller bli påverkade av 

bloggarnas rekommendationer och produktexponeringar. Det här är personer som inte är 

uppdaterade på sociala medier och som inte heller verkar vilja bli påverkade av reklam 

och marknadsföring på sociala medier. Dessa personer föredrar de så kallade 

traditionella medierna som TV, radio och tidningar och blir påverkad av reklam där 

istället.  

 

5.2.1 Klusteranalys 1 

Fråga Kluster 
1 

Kluster 
2  

Kluster 
3 

Kluster 
4 

Skala 

	  

18 % 18 % 27 % 37 % Andel i varje 
kluster 

Kön 1 0 0 1 0 = Man  
1 = Kvinna  

Sysselsättning 1 1 1 1 0 = Arbetar 
1 = Studerar 
2 = Föräldraledig 
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Följer du någon 
kändisblogg 

1 0 0 0 0 = Nej 
1 = Ja 

Följer du någon bloggare 
på Snapchat 

0 0 0 0 0 = Nej 
1 = Ja 

Blir du ofta påverkad av 
reklam 

5 5 4 4 
	  

1 = Inte alls 
7 = Väldigt 
mycket 

Vad tycker du om 
kändisbloggare 

5 4 3 2 1= Mycket 
negativt inställd  
7= Mycket 
positivt inställd 

Vad tycker du om 
Snapchat 

6 5 3 6 1 = Mycket 
negativt inställd 
7 = Mycket 
positivt inställd 

Jag blev påverkad av 
bloggarna (genomsnitt) 

3,5 2,5 1,4 1,7 1 = Inte alls 
7 = Väldigt 
mycket 
	  

	  

Tabell 14- Klusteranalys 1 

 
 
I detta kluster, som är de deltagare som blev exponerade av produkter och varumärken 

från bloggar men utan någon defaulteffekt, kan vi utifrån tabellen se att det finns fyra 

olika beteenden i vår experimentgrupp 1. Sammantaget så visar denna klusteranalys att 

det är ett jämnt fördelat kluster med lika många män som kvinnor och som alla studerar. 

De har väldigt olika åsikter om kändisbloggar, Snapchat och hur påverkade de upplever 

att de blivit av bloggarnas produktexponeringar. För att tydliggöra dessa beteenden har 

vi valt att namnge vardera beteende utifrån det utfall vi har sett som kommer att synas 

genomgående i de resterande klusteranalyserna: 

 

Kluster 1: “IT-girls”  

Detta kluster består av studerande kvinnor som följer kändisbloggar, ofta blir påverkade 

av reklam, är positivt inställd till kändisbloggare och Snapchat. Detta kluster har alltså 

bra erfarenheter av sociala medier och säger sig ha blivit påverkade av bloggarna. Detta 
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kan tolkas som att de som är aktiva på sociala medier och läser bloggar och följer dem 

regelbundet blir mer påverkade av bloggarnas produktexponeringar.  

 

Kluster 2: “Go with the flow”  

I kluster två ser vi en grupp med studerande män som säger sig ofta bli påverkade av 

reklam, är positivt inställd till kändisbloggare samt Snapchat och som till viss del säger 

sig blivit påverkade av bloggarnas produktexponeringar trots att de inte följer någon 

bloggare varken via deras blogg eller via Snapchat.  

 

Kluster 3: “Incommunicado” 

Detta kluster, nummer tre, består av studerande män som inte läser bloggar eller följer 

någon bloggare på Snapchat. De har en relativt neutral åsikt om vad de tycker om 

kändisbloggare och Snapchat och tycker sig inte bli påverkade av bloggares 

produktexponeringar och rekommendationer. Detta kluster säger sig dock bli påverkade 

av reklam, men alltså inte av reklam som bloggare gör via sin blogg eller Snapchat.  

 

Kluster 4: “Busy women”  

Kluster nummer fyra består av studerande kvinnor som inte läser bloggar, inte följer 

någon bloggare på Snapchat och som dessutom inte är positivt inställd till 

kändisbloggare och som inte blir påverkade av bloggare vid deras inköpsbeslut. De är 

däremot mycket positivt inställd till Snapchat och blir ganska ofta påverkade av reklam.  

 

5.2.2 Klusteranalys 2 

Fråga Kluster 
1 

Kluster 
2  

Kluster 
3 

Kluster 
4 

Skala 

	  

13 % 13 % 37 % 37 % Andel i varje 
kluster 

Kön 1 0 0 1 0 = Man  
1 = Kvinna  

Sysselsättning 1 1 1 1 0 = Arbetar 
1 = Studerar 
2 = Föräldraledig 

Följer du någon 
kändisblogg 

1 1 1 0 0 = Nej 
1 = Ja 
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Följer du någon bloggare 
på Snapchat 

0 0 0 0 0 = Nej 
1 = Ja 

Vad tycker du om 
Snapchat 

4 7 7 5 1 = Mycket 
negativt inställd 
7 = Mycket 
positivt inställd 

Blir du ofta påverkad av 
reklam 

5 5 6 4 
	  

1 = Inte alls 
7 = Väldigt 
mycket 

Vad tycker du om 
kändisbloggare 

4 7 6 3 1= Mycket 
negativt inställd  
7= Mycket 
positivt inställd 

Jag blev påverkad av 
bloggarna (genomsnitt) 

2,4 4 2,1 1,6 1 = Inte alls 
7 = Väldigt 
mycket 

	  

Tabell 15- Klusteranalys 2 

 

Kluster nummer två består av de deltagare som blev exponerade för produkter och dess 

varumärken på bloggar och som blev utsatta av defaulteffekten. Det finns fyra olika 

beteenden som vi redogör för närmare nedan. I det stora hela består detta kluster av 

både kvinnor och män som studerar. De flesta följer någon kändisblogg och positivt 

inställd till dessa men ingen följer någon bloggare på Snapchat men tycker mycket bra 

om Snapchat. De blir relativt ofta påverkade av reklam och det varierar hur mycket de 

blivit påverkade av de olika bloggarna.  

 

Kluster 1: “Busy women” 

Detta kluster består av studerande kvinnor som följer kändisbloggar men följer ingen 

bloggare på Snapchat. De tycker dock mycket bra om Snapchat. De blir ofta påverkade 

av reklam men bara ibland påverkade av bloggarna.  

 

Kluster 2: “IT-boys” 

Detta kluster består av studerande män. De tycker väldigt mycket om Snapchat men 

följer inga bloggare där. De tycker dock mycket bra om kändisbloggare och blir relativt 

ofta påverkad av reklam. De blir också väldigt ofta påverkade av bloggare. 
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Kluster 3: “IT-boys (light)”  

Detta kluster består av studerande män som ligger väldigt nära kluster två i vad de anser 

om Snapchat och kändisbloggar. De blir väldigt ofta påverkade av reklam men mer 

sällan påverkade av bloggare.  

 

Kluster 4: “Busy women” 

Detta kluster består av studerande kvinnor som inte följer någon kändisbloggare varken 

via blogg eller Snapchat. De tycker trots detta ganska bra om både Snapchat och 

kändisbloggar. De blir ofta påverkade av reklam men inte alls lika ofta påverkade av 

bloggarna.  

 

5.2.3 Klusteranalys 3 

Fråga Kluster 
1 

Kluster 
2  

Kluster 
3 

Kluster 
4 

Skala 

	  

4 % 42 % 42 % 12 % Andel i varje 
kluster 

Kön 1 1 1 1 0 = Man  
1 = Kvinna  

Sysselsättning 1 1 1 1 0 = Arbetar 
1 = Studerar 
2 = Föräldraledig 

Följer du någon 
kändisblogg 

1 1 0 1 0 = Nej 
1 = Ja 

Följer du någon bloggare 
på Snapchat 

0 0 0 0 0 = Nej 
1 = Ja 

Blir du ofta påverkad av 
reklam 

5 4 5 5 
	  

1 = Inte alls 
7 = Väldigt 
mycket 

Vad tycker du om 
kändisbloggare 

7 5 3 5 1= Mycket 
negativt inställd  
7= Mycket 
positivt inställd 

Vad tycker du om 
Snapchat 

7 6 5 7 1 = Mycket 
negativt inställd 
7 = Mycket 
positivt inställd 
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Jag blev påverkad av 
bloggarna (genomsnitt) 

2,6 2,4 1,2 1,6 1 = Inte alls 
7 = Väldigt 
mycket 

 

Tabell 16- Klusteranalys 3 

 

I detta kluster har deltagarna blivit exponerade av bilder med produkter från bloggares 

Snapchat. Ingen defaulteffekt har påverkat deras svarsalternativ. Dessa deltagare har 

inte blivit påverkade av någon defaulteffekt. Vi kommer även här redogöra för 

respektive beteende nedan. Sammanfattningsvis så består klusteranalysen endast av 

studerande kvinnor som alla i princip blir lika mycket påverkade av reklam. De tycker 

alla mycket bra om Snapchat men följer inga bloggare där. De har olika uppfattningar 

om kändisbloggar och blir generellt ganska lite påverkade av bloggarna.  

 

Kluster 1:”IT-girls”  

Detta kluster består av studerande kvinnor som läser bloggar, blir påverkade av reklam 

och tycker mycket bra om kändisbloggare samt Snapchat. De följer dock ingen bloggare 

på Snapchat, men de säger sig ha blivit lite påverkade av bloggarna och är det kluster 

som blev mest påverkade om vi jämför med de andra beteendena.  

 

Kluster 2: “IT-girls (light)” 

Även detta kluster består av studerande kvinnor som läser bloggar. De är inte fullt lika 

positivt inställda till kändisbloggar och Snapchat som kluster 1, men har i princip 

likadana åsikter som i kluster 1 och vi kallar detta kluster därför för “IT-girls (light)”.  

 

Kluster 3:”Incommunicado” 

Detta kluster är det största kluster i denna analys. Den består av studerande kvinnor som 

inte läser bloggar och som inte följer någon bloggare på Snapchat. De är negativt 

inställd till kändisbloggare, men tycker bättre om Snapchat. De säger sig inte ha blivit 

påverkade av bloggarna då de har det lägsta värdet i denna klusteranalys.  

 

Kluster 4: “IT-girls (light)” 

I detta kluster finner vi studerande kvinnor som läser bloggar men som inte följer någon 

bloggare på Snapchat. De säger sig bli påverkade av reklam ofta, är positivt inställd till 
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Snapchat och om kändisbloggare men säger sig inte bli så påverkade av bloggarnas 

produktexponeringar och rekommendationer. 

 

5.2.4 Klusteranalys 4 

Fråga Kluster 
1 

Kluster 
2  

Kluster 
3 

Kluster 
4 

Skala 

	  

6 % 38 % 44 % 12 % Andel i varje 
kluster 

Kön 1 1 0 1 0 = man 
1 = kvinna 

Sysselsättning 1 1 1 1 0 = arbetar 
1 = studerar 
2 = föräldraledig 

Följer du någon 
kändisblogg 

1 1 0 1 0 = nej 
1 = ja 

Följer du någon bloggare 
på Snapchat 

1 0 0 1 0 = nej 
1 = ja 

Blir du ofta påverkad av 
reklam 

5 4 4 5 
	  

1 = inte alls 
7 = väldigt mycket 

Vad tycker du om 
kändisbloggare 

5 4 4 4 1= Mycket 
negativt inställd  
7= Mycket positivt 
inställd 

Vad tycker du om 
Snapchat 

7 6 6 6 1= Mycket 
negativt inställd  
7= Mycket positivt 
inställd 

Jag blev påverkad av 
bloggarna 
(genomsnitt) 

1,3 1,4 1,7 3,6 1 = inte alls 
7 = väldigt mycket 

	  

Tabell 17- Klusteranalys 4 

 

I denna klusteranalys har deltagare blivit exponerade av bloggares bilder på produkter 

och rekommendationer från Snapchat. De har även blivit påverkade av defaulteffekten. I 

denna klusteranalys finner vi tre beteenden innehållandes studerande kvinnor och ett 
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beteende innehållandes studerande män. De har i allmänhet en positiv inställning till 

Snapchat och säger sig ofta bli påverkad av reklam. Tre av fyra beteenden följer någon 

kändisblogg och två av fyra beteenden följer någon bloggare på Snapchat. Det är endast 

denna klusteranalys som har två kluster som följer någon bloggare på Snapchat.  

 

Kluster 1:”IT-girls (light)”  

I detta kluster hittar vi studerande kvinnor som följer någon kändisblogg och som följer 

någon bloggare på Snapchat. De säger sig ofta bli påverkade av reklam och har en 

positiv inställning till kändisbloggare och till Snapchat, men de säger sig inte alls bli 

påverkade av bloggarnas produktexponeringar eller rekommendationer vid deras val av 

varumärke.  

 

Kluster 2: “Busy women”  

Även i detta kluster finner vi studerande kvinnor som följer någon kändisblogg. De 

följer dock ingen bloggare på Snapchat och har en lite mer negativ inställning mot hur 

ofta de blir påverkade av reklam, vad de tycker om kändisbloggare och Snapchat än 

klustret ovan. De blir dock mer påverkade av bloggarnas produktexponeringar och 

rekommendationer än klustret innan.  

 

Kluster 3: “Incommunicado” 

Detta kluster består av studerande män som inte följer någon kändisblogg och som inte 

heller följer någon bloggare på Snapchat. De säger sig relativt ofta bli påverkade av 

reklam, har en neutral inställning mot kändisbloggare men är positivt inställd till 

Snapchat. De säger sig ha blivit tämligen påverkad av bloggarna.  

 

Kluster 4: “IT-girls”  

Kluster nummer fyra består av studerande kvinnor som både läser kändisbloggar och 

följer någon bloggare på Snapchat. De har en positiv inställning till kändisbloggare, 

Snapchat och säger sig bli påverkade av reklam ofta. Detta kluster är det kluster som 

säger sig ha blivit mest påverkade av bloggarna. 

 

5.3 Korrelationsanalys 
I korrelationsanalyserna så har vi valt att dela upp dem i de fyra betingelser som vi haft 

genomgående i arbetet. Därefter har vi valt att göra egna tabeller med de korrelationer 
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som matchade varandra och som är statistiskt säkerhetsställt samt betydande för vår 

studie (och för hela korrelationsanalysen, se bilaga). För att öka läsbarheten så har vi 

använt oss av färgkoder: 

• Grön: Läser/känner till bloggaren + Känner till produktens varumärke 

• Gul: Läser/känner till bloggaren + Blev påverkad av just den bloggaren vid valet 

av varumärke 

• Röd: Blir ofta påverkad av reklam + Följer kändisbloggare 

 

I figuren nedan förklaras de siffror som syns i tabellerna som följer (Bryman & Bell, 

2011, s. 384).  

 
	  

Figur 19- Förklaring av symboler och siffror i en korrelationsanalys 

 

5.3.1 Korrelationsanalys 1 
	  

Daniel Paris - 
Jag känner till 
denna bloggare 

Hanna Friberg - Jag 
blev påverkad av just 
denna bloggare vid mitt 
val av varumärke 

Isabella 
Löwengrip - Jag 
läser personens 
blogg 

Isabella Löwengrip - Jag 
blev påverkad av just 
denna bloggare vid mitt 
val av varumärke 

Daniel Paris - Jag 
känner till 
produktens 
varumärke 

,670** 
0,01 

27 

	   	   	  

Hanna Friberg - Jag 
känner till denna 
bloggare 

	  

,630** 
0,00 

27 

	   	  

Isabella Löwengrip 
- Jag känner till 
produktens 
varumärke 

	   	  

,781** 
0,00 

27 

	  

Isabella Löwengrip 
	   	   	  

,608** 



Malin Lund Produktexponering på sociala medier Högskolan i Gävle 
Maya Sundlöf Examensarbete 15 hp 2015 

62	  

	  

- Jag läser 
personens blogg 

,001 
27 

	  

	  

Tabell 18- Korrelationsanalys 1 

 

5.3.2 Korrelationsanalys 2 
	  

Jag blir 
ofta 
påverkad 
av 
reklam 

Angelica 
Blick - Jag 
blev 
påverkad 
av just 
denna 
bloggare 
vid mitt val 
av 
varumärke 

Daniel 
Paris - Jag 
blev 
påverkad 
av just 
denna 
bloggare 
vid mitt val 
av 
varumärke 

Fanny 
Lyckman - 
Jag blev 
påverkad 
av just 
denna 
bloggare 
vid mitt val 
av 
varumärke 

Fanny 
Lyckman - 
Jag blev 
påverkad 
av just 
denna 
bloggare 
vid mitt val 
av 
varumärke 

Hanna 
Friberg - 
Jag blev 
påverkad 
av just 
denna 
bloggare 
vid mitt val 
av 
varumärke 

Hanna 
Friberg - 
Jag blev 
påverkad 
av just 
denna 
bloggare 
vid mitt val 
av 
varumärke 

Jag följer 
kändisbloggare 

,631** 
0,00 

25 

	   	   	   	   	   	  

Angelica Blick 
- Jag läser 
personens 
blogg 

	  

,621** 
0,01 

25 

	   	   	   	   	  

Daniel Paris - 
Jag läser 
personens 
blogg 

	   	  

,722** 
0,00 

25 

	   	   	   	  

Fanny 
Lyckman - Jag 
känner till 
denna bloggare 

	   	   	  

,757** 
0,00 

25 

	   	   	  

Fanny 
Lyckman - Jag 
läser personens 
blogg 

	   	   	   	  

,725** 
0,00 

25 

	   	  

Hanna Friberg 
- Jag känner till 
denna bloggare 

	   	   	   	   	  

,624** 
0,01 

25 

	  

Hanna Friberg 
- Jag läser 
personens 
blogg 

	   	   	   	   	   	  

,656** 
0,00 

25 

	  

Tabell 19- Korrelationsanalys 2 
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5.3.3 Korrelationsanalys 3 
	  

Daniel Paris 
- Jag känner 
till 
produktens 
varumärke 

Daniel Paris - 
Jag blev 
påverkad av 
just denna 
bloggare vid 
mitt val av 
varumärke 

Fanny 
Lyckman - Jag 
blev påverkad 
av just denna 
bloggare vid 
mitt val av 
varumärke 

Hanna Friberg 
- Jag blev 
påverkad av 
just denna 
bloggare vid 
mitt val av 
varumärke 

Isabella 
Löwengrip - 
Jag känner 
till 
produktens 
varumärke 

Sendi 
Skopljak - 
Jag känner 
till 
produktens 
varumärke 

Daniel Paris 
- Jag känner 
till denna 
bloggare 

,789** 
0,00 

26 

	   	   	   	   	  

Daniel Paris 
- Jag läser 
personens 
blogg 

	  

,607** 
0,00 

26 

	   	   	   	  

Fanny 
Lyckman - 
Jag läser 
personens 
blogg 

	   	  

,754** 
0,00 

26 

	   	   	  

Hanna 
Friberg - Jag 
läser 
personens 
blogg 

	   	   	  

,659** 
0,00 

26 

	   	  

Isabella 
Löwengrip - 
Jag känner 
till denna 
bloggare 

	   	   	   	  

,665** 
0,00 

26 

	  

Sendi 
Skopljak - 
Jag känner 
till denna 
bloggare 

	   	   	   	   	  

,691** 
0,00 

26 

 

Tabell 20- Korrelationsanalys 3 

 

5.3.4 Korrelationsanalys 4 
	  

Daniel Paris - Jag blev påverkad av just 
denna bloggare vid mitt val av varumärke 

Isabella Löwengrip - Jag känner 
till produktens varumärke  

Daniel Paris - Jag läser 
personens blogg 

,666** 
0,01 

20 

	  

Isabella Löwengrip - Jag 
känner till denna bloggare 

	  

,670** 
0,01 
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20 
	  

Tabell 21- Korrelationsanalys 4 
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6. Slutsats 
Slutsatsen är ämnad för att diskutera de resultat som framkommit under analysen samt 

ge en återkoppling till uppsatsens huvudsyfte. 

 

Med hjälp av vår klusteranalys har vi kunnat identifiera fyra olika beteenden hos 

studenter i åldern 18-35 år i sociala medier som rör bloggar och Snapchat. Detta har gett 

oss en bättre uppfattning på våra deltagare och vad de dels har för erfarenheter av 

bloggar och Snapchat samt hur deras inställning inför detta experiment har varit. Det 

har visat sig vara tydliga gränsdragningar mellan våra deltagares uppfattningar och 

erfarenheter vilket vi tycker är positivt då vi får ett resultat med blandade beteenden och 

blandade människor med olika bakgrunder.  

 

I vår korrelationsanalys har vi sett tydliga resultat på att våra deltagare som läser 

personernas bloggar säger sig bli påverkade av deras produktexponeringar och 

rekommendationer vilket också styrker det vi velat undersöka i studien. Ännu en aspekt 

som visade sig tydligt i korrelationsanalyserna var att våra deltagare som kände till 

personen (bloggaren) också i de fallen visste om varumärket som bloggaren exponerade 

och skrev om. Eftersom bloggaren Isabella Löwengrip är den enda bloggaren i vårt 

experiment där vi valde att lyfta fram hennes eget varumärke som hon själv 

marknadsför med hjälp av hennes egna personliga varumärke så tyckte vi att det var 

extra intressant att det fanns ett flertal korrelationer som matchade detta - det vill säga 

våra deltagare kände till henne och sa sig därför känna igen varumärket som 

exponerades på bilden vilket vi tolkar som att det personliga varumärket har en viktig 

roll i hela denna typ av marknadsföring. Det faktum att det även stämde överens mellan 

“Jag blir ofta påverkad av reklam” och “Jag följer kändisbloggar” anser vi ger ett tydligt 

resultat på att bloggar och Snapchat som en bloggare ansvarar för är ett bra 

marknadsföringsverktyg.  

 

6.1 Teoretiskt bidrag 
I och med resultatet som visar att våra deltagare tenderar till att välja den produkt och 

det varumärke som bloggarna har lyft fram i sin blogg eller på sin Snapchat kan vi se en 

tydlig koppling till celebrity endorsement. Deras inverkan på andra personers 

inköpsbeslut leder i de flesta fall till att personer väljer den produkt och varumärke som 

den kända personen har lyft fram. Detta visar alltså samma resultat som tidigare studier 
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även har visat - det ger effekt (Wei & Lu, 2013, s. 193-194; McCracken, 1989, s. 310; 

Wang, Cheng, & Chu, 2013, s. 357). 

 

Defaulteffekten gav i denna studie tyvärr ingen större effekt. Vi tror att detta kan ha 

varit fel forum att tillämpa defaulteffekten på, då det största fokusen ändå lades på om 

konsumenterna blev påverkade vid sitt inköpsbeslut eller inte. Författarna Johnson, 

Bellman, & Lohse (2002, s. 8-10) använde sig av defaulteffekten vid deras två 

experiment, där de har undersökt om formulering av frågor påverkar konsumenters val. 

I en sådan typ av undersökning så fungerade defaulteffekten, men som sagt, inte i vårt 

experiment. Det var dock en intressant aspekt att ha med och det hade kunnat ge oss ett 

intressant resultat eftersom tidigare studier har visat att defaulteffekten faktiskt påverkar 

individers val, men alltså inte i denna studie.  

 

Vår studie visar även att eWOM fungerar både i bloggar och Snapchat, detta ligger i 

linje med resultat från bland annat Jansen, Zhang, Sobel, & Chowdury (2009, s. 2169) 

som visade att eWOM fungerar för microbloggar. De resultat vi fått fram ligger alltså i 

linje med tidigare forskning inom detta område och vidgar tillämpbarheten för teorier 

kring eWOM. 

 

6.2 Praktiskt bidrag  
Undersökningen av Snapchat och hur personer reagerar på korta och snabba 

meddelanden jämfört med långa och relativt långsamma visar på att korta och snabba 

meddelanden via Snapchat påverkar människor mer i deras val av varumärken än vad 

ett blogginlägg gör. Vi tror att anledningen till detta är att samhället blir alltmer stressat 

och människor kan inte i dagens samhälle ta in allt som cirkulerar och visas i 

reklamväg, varken via traditionella medier eller i de nya typerna av medier. Detta beror 

säkerligen på att utbudet ökar och är i stort sett oändligt, vart konsumenter får sina 

intryck ifrån. Därför anser vi att de snabba och korta meddelanden kommer att bli den 

nya formen av marknadsföring på sikt där konsumenter uppfattar de korta meddelanden 

och bilder som visas en väldigt kort stund istället för de bilder och meddelanden som de 

ständigt blir utsatta för via till exempel reklamaffischer på gator och reklambanners på 

hemsidor. 
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De långa meddelanden, det vill säga bloggar, har visat sig gett resultat på så sätt att våra 

deltagare väljer det val som bloggaren har lyft fram i sin text och bild. Detta tyder på att 

om man har kännedom om en person eller följer en persons blogg så ökar det chansen 

till inköp av just en sådan rekommendation som kommer från en blogg än om det skulle 

komma som ett kort meddelande. Som tidigare beskrivits så har celebrity endorsement 

stor inverkan och det ökar chansen till köp. Detta tror vi kommer att kvarstå och 

fortsätta vara ett framgångsrikt koncept. 

 

En viktig bidragande del i vårt resultatet gällande vårt val att ta med Isabella 

Löwengrips som en del av vårt experimentet, trots att hon inte använder sig av 

Snapchat. Resultatet visar att hon har ett så starkt celebrity endorsement att hon 

påverkar deltagarna att välja hennes produkt som exponerats framför andras 

produktexponeringar. Resultatet visar att hon skulle tjäna på att marknadsföra sig via 

Snapchat då personer som följer hennes blogg blir påverkade av hennes bilder även på 

Snapchat. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning  
Under vår period med vår studie inom marknadsföring och inom sociala medier har vi 

stött på många delar som ännu är outforskade. En del var forskning om Snapchat, som 

vi är bland de första att undersöka. Det vi skulle vilja se vidare forskning på är hur korta 

meddelanden eller bilder påverkar konsumenters inköpsbeslut jämfört med traditionell 

marknadsföring. Eftersom vi i vår studie har undersökt om och hur konsumenter blir 

påverkade av bloggares produktexponeringar och rekommendationer på sociala medier 

så skulle det vara intressant att ta reda på hur bloggarna själva tänker när de utformar 

sina blogginlägg. Har de någon avsikt i att påverka konsumenterna? I så fall hur? Vi har 

haft fokus på bloggare och på konsumenter i vår studie. En annan intressant ansats till 

en studie om detta ämne hade varit att undersöka hur företagen ser på marknadsföring 

på bloggar genom bloggarnas personliga varumärken.   
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8.	  Appendix	  

8.1	  Bilaga	  1	  Enkät	  till	  betingelse:	  Blogg/no	  default 
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8.2 Bilaga 2. Enkät till betingelse: Blogg/default 

 

8.3 Bilaga 3. Enkät till betingelse: Snapchat/no default 

 

8.4 Bilaga 4. Enkät till betingelse: Snapchat/default 

 

8.5 Bilaga 5. Powerpoint till betingelse: Blogg/no default + Blogg/default 
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8.6 Bilaga 6. Powerpoint till betingelse: Snapchat/no default + 
Snapchat/default 
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8.7 Bilaga 7. Klusteranalys 1-4 

	    

8.8 Bilaga 8. Korrelationsanalys 1-4 

	   	   	   	  

 

8.9 Bilaga 9. Sammanfattning av korrelationsanalyserna 
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8.10	  Bilaga	  10.	  State-‐of-‐the-‐art	  	  
State-of-the-art 

    

Subteori Referens Citeringar Validering Teorins styrka 

X X >500 Väl validerad Dominerande teori 

X X 100 till 400 Viss validering Framväxande teori 

X X Ca <100 Begränsad validering Föreslagen ny teori 

 

Web 2.0 
    

Subteori Referens Citeringar Validering Teorins styrka 

Uppkomsten av Web 2.0 (O’reilly, 2007) 8984 Väl validerad 
Dominerande 

teori 

Uppkomsten av Web 2.0 (McLoughlin & Lee, 2007) 493 Väl validerad 
Dominerande 

teori 

Uppkomsten av Web 2.0 
(Madge, Meek, Wellens, & 

Hooley, 2009) 549 Väl validerad 
Dominerande 

teori 

Uppkomsten av Web 2.0 
(Kamel Boulos & Wheeler, 

2007) 752 Väl validerad 
Dominerande 

teori 

Marknadsföring i Web 2.0 och i 

sociala medier 
(Berthon, Pitt, Plangger, & 

Shapiro, 2012) 169 Viss validering 
Framväxande 

teori 

Marknadsföring i Web 2.0 och i 

sociala medier (Okazaki & Taylor, 2013) 39 
Begränsad 

validering 
Föreslagen ny 

teori 

Marknadsföring i Web 2.0 och i 

sociala medier (Fuduric & Mandelli, 2014) 5 
Begränsad 

validering 
Föreslagen ny 

teori 

Marknadsföring i Web 2.0 och i 

sociala medier (Pitt, 2012) 11 
Begränsad 

validering 
Föreslagen ny 

teori 

 

Sociala medier 
    

Subteori Referens Citeringar Validering Teorins styrka 

Användare av sociala medier Kaplan & Haenlein (2010) 4330 Väl validerad 
Dominerande 

teori 

Användare av sociala medier 
(Berthon, Pitt, Plangger, & 

Shapiro, 2012) 169 Väl validerad 
Dominerande 

teori 

Marknadsföring i sociala medier (Kietzmann, Hermkens, 884 Väl validerad Dominerande 
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McCarthy, & Silvestre, 2011) teori 

Marknadsföring i sociala medier (Mangold & Faulds, 2009) 1066 Väl validerad 
Dominerande 

teori 

Marknadsföring i sociala medier (Fournier & Avery, 2011) 230 Viss validering 
Framväxande 

teori 

Marknadsföring i sociala medier 
(Michaelidou, Siamagka, & 

Christodoulides, 2011) 163 Viss validering 
Framväxande 

teori 

Organisationer och sociala 

medier (Bernoff & Li, 2008) 272 Viss validering 
Framväxande 

teori 

Organisationer och sociala 

medier (Kaplan & Haenlein, 2010) 4558 Väl validerad 
Dominerande 

teori 

Organisationer och sociala 

medier (Christodoulides, 2009) 138 Viss validering 
Framväxande 

teori 

Organisationer och sociala 

medier 
(Posey, Lowry, Roberts, & 

Ellis, 2010) 101 Viss validering 
Framväxande 

teori 

Definition av blogg (Kaplan & Haenlein, 2010) 4558 Väl validerad 
Dominerande 

teori 

Definition av blogg (Kaplan & Haenlein, 2011) 203 Viss validering 
Framväxande 

teori 

Definition av blogg 
(Boulos, Maramba, & 

Wheeler, 2006) 962 Väl validerad 
Dominerande 

teori 

Definition av blogg 
(Hultén, Hultman, & 

Eriksson, 2007) 52 
Begränsad 

validering 
Föreslagen ny 

teori 

Effekt av bloggare (Chu & Kamal, 2008) 63 
Begränsad 

validering 
Föreslagen ny 

teori 

Definition av Personal branding (Shepherd, 2005) 82 
Begränsad 

validering 
Föreslagen ny 

teori 

Definition av Personal branding 
(Sepp, Liljander, & 

Gummerus, 2011) 18 
Begränsad 

validering 
Föreslagen ny 

teori 

Definition av Personal branding 
(Labrecque, Markos, & 

Milne, 2011) 78 
Begränsad 

validering 
Föreslagen ny 

teori 

Definition av Personal branding 
(Labrecque, Markos, & 

Milne, 2013) 80 
Begränsad 

validering 
Föreslagen ny 

teori 

Definition av Personal branding 
(Weinberg, de Ruyter, 

Dellarocas, Buck, & Keeling, 14 
Begränsad 

validering 
Föreslagen ny 

teori 
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2013) 

Definition av egenföretagande 
(Nyberg, 2012) 4 Begränsad 

validering 
Föreslagen ny 

teori 

 

Word-of-mouth 
    

Subteori Referens Citeringar Validering Teorins styrka 

WOM 
(Kietzmann & Canhoto, 

2013) 22 
Begränsad 

validering 
Förslagen ny 

teori 

WOM 
(Hennig-Thurau, Gwinner, 

Walsh, & Gremler, 2004) 1722 Väl validerad 
Dominerande 

teori 

WOM (De Bruyn & Lilien, 2008) 402 
Viss 

validering 
Framväxande 

teori 

eWOM 
(Kietzmann & Canhoto, 

2013) 22 
Begränsad 

validering 
Förslagen ny 

teori 

eWOM 
(Jansen, Zhang, Sobel, & 

Chowdury, 2009) 1059 Väl validerad 
Dominerande 

teori 

eWOM 
(Esch, Langner, Schmitt, & 

Geus, 2006) 326 
Viss 

validering 
Framväxande 

teori 

 

Defaulteffekten 
    

Subteori Referens Citeringar Validering Teorins styrka 

Beskrivning av defaulteffekten 
(Huh, Vosgerau, & 

Morewedge, 2014) 1 
Begränsad 

validering 
Förslagen ny 

teori 

Exempel defaulteffekten 
(Johnson, Bellman, & 

Lohse, 2002) 162 
Viss 

validering 
Framväxande 

teori 

Exempel defaulteffekten 
(Löfgren, Martinsson, 

Hennlock, & Sterner, 2012) 14 
Begränsad 

validering 
Föreslagen ny 

teori 

 

Celebrity endorsement 
    

Subteori Referens Citeringar Validering Teorins styrka 

Celebrity endorsement (Wei & Lu, 2013) 13 
Begränsad 

validering 
Föreslagen ny 

teori 

Celebrity endorsement (McCracken, 1988) 196 
Viss 

validering 
Framväxande 

teori 
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Celebrity endorsement 
(Wang, Cheng, & Chu, 

2013) 7 
Begränsad 

validering 
Föreslagen ny 

teori 

 

Konsumentens val 
    

Subteori Referens Citeringar Validering Teorins styrka 

Konsumentens val (Biswas & Grau, 2008) 38 
Begränsad 

validering 
Föreslagen ny 

teori 

Konsumentens val (Hoyer & Brown, 1990) 784 Väl validerad 
Dominerande 

teori 

Konsumentens val (Macdonald & Sharp, 2000) 245 
Viss 

validering 
Framväxande 

teori 

Konsumentens val 
(Degeratu, Rangaswamy, & 

Wu, 2000) 827 Väl validerad 
Dominerande 

teori 

Köpbeteende (Kotler, 2008) 3602 Väl validerad 
Dominerande 

teori 

Köpprocessen (Kotler, 2008) 3602 Väl validerad 
Dominerande 

teori 

	  

8.11	  Bilaga	  11.	  Slumpmässigt	  urval	  
FP-nr. Datum Tid Rum B1 B2 S1 S2 

1 16/4 10.00 1 X 
   

2 16/4 10.00 2 
 

X 
  

3 16/4 10.00 3 
  

X 
 

4 16/4 11.00 1 
   

X 

5 16/4 11.00 2 X 
   

6 16/4 11.00 3 
 

X 
  

7 16/4 12.00 1 
  

X 
 

8 16/4 12.00 3 X 
   

9 16/4 14.00 1 
   

X 

10 16/4 14.00 2 
 

X 
  

11 16/4 15.00 1 X 
   

12 16/4 15.00 2 
  

X 
 

13 16/4 16.00 3 
   

X 

14 17/4 09.00 1 
 

X 
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15 17/4 09.00 2 
  

X 
 

16 17/4 09.00 3 
   

X 

17 17/4 11.00 1 X 
   

18 17/4 12.00 2 
 

X 
  

19 17/4 12.00 3 
  

X 
 

 

20 17/4 12.00 1 
   

X 
21 17/4 13.00 1 X 

   

22 17/4 13.00 2 
 

X 
  

23 17/4 13.00 3 
   

X 

24 17/4 14.00 1 
  

X 
 

25 17/4 14.00 2 X 
   

26 17/4 15.00 1 
 

X 
  

27 17/4 15.00 2 
  

X 
 

28 17/4 15.00 3 
   

X 

29 17/4 16.00 1 X 
   

30 17/4 16.00 2 
 

X 
  

31 20/4 13.00 1 
  

X 
 

32 20/4 13.00 2 
   

X 

33 20/4 13.00 3 X 
   

34 20/4 14.00 1 
 

X 
  

35 20/4 15.00 1 
  

X 
 

36 20/4 15.00 2 
   

X 

37 20/4 16.00 1 X 
   

38 21/4 11.00 1 
 

X 
  

39 21/4 12.00 1 
  

X 
 

 

40 21/4 13.00 1 
   

X 

41 21/4 14.00 1 X 
   

42 21/4 14.00 2 
 

X 
  

43 21/4 15.00 1 
  

X 
 

44 21/4 15.00 2 
   

X 

45 21/4 15.00 3 X 
   

46 22/4 09.00 1 
 

X 
  

47 22/4 09.00 2 
  

X 
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48 22/4 09.00 3 
   

X 

49 22/4 10.00 1 X 
   

50 22/4 10.00 2 
 

X 
  

51 22/4 11.00 1 
  

X 
 

52 22/4 12.00 1 
   

X 

53 22/4 12.00 2 X 
   

54 22/4 13.00 1 
 

X 
  

55 22/4 13.00 2 
  

X 
 

56 22/4 13.00 3 
   

X 

57 22/4 14.00 1 X 
   

58 22/4 14.00 2 
 

X 
  

59 22/4 14.00 3 
  

X 
 

 

60 22/4 15.00 1 
   

X 

61 22/4 15.00 2 X 
   

62 22/4 16.00 1 
 

X 
  

62 22/4 16.00 2 
  

X 
 

63 22/4 16.00 3 
   

X 

64 23/4 09.00 1 X 
   

65 23/4 09.00 2 
 

X 
  

66 23/4 10.00 1 
   

X 

67 23/4 10.00 2 X 
   

68 23/4 10.00 3 
  

X 
 

69 23/4 12.00 1 
 

X 
  

70 23/4 12.00 2 
  

X 
 

71 23/4 12.00 3 
   

X 

72 23/4 14.00 1 X 
   

73 23/4 14.00 2 
 

X 
  

74 23/4 14.00 3 
  

X 
 

75 23/4 15.00 1 
   

X 

76 23/4 15.00 2 X 
   

77 23/4 15.00 3 
 

X 
  

78 23/4 16.00 1 
  

X 
 

79 23/4 16.00 2 
   

X 
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80 23/4 16.00 3 X 
   

81 23/4 17.00 1 
 

X 
  

82 23/4 17.00 2 
  

X 
 

83 24/4 09.00 1 
   

X 

84 24/4 09.00 2 X 
   

85 24/4 09.00 3 
 

X 
  

86 24/4 10.00 1 
  

X 
 

87 24/4 10.00 2 
   

X 

88 24/4 10.00 3 X 
   

89 24/4 11.00 1 
 

X 
  

90 24/4 11.00 2 
  

X 
 

91 24/4 11.00 3 
   

X 

92 24/4 13.00 1 X 
   

93 24/4 14.00 1 
 

X 
  

94 24/4 15.00 1 
  

X 
 

95 24/4 15.00 2 
   

X 

96 24/4 15.00 3 X 
   

97 24/4 16.00 1 
 

X 
  

98 24/4 16.00 2 
 

 X 
 

	  


