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Förord 
 
Vi vill ta tillfället i akt och tacka alla personer som gjort denna studie möjlig. Vi vill 
framförallt tacka vår handledare Thomas Danborg för hans kritiska granskande och tålamod. 
Likaså vill vi ge ett tack till våra opponenter för deras kritiska granskande samt 
uppmuntrande ord på vägen.  
 
Vi vill även tacka våra respondenter som har tagit sig tid och engagerat sig i vår uppsats, 
utan dem hade aldrig denna studie kunnat slutföras.  
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Sammanfattning 
 

Titel:  Generation Y:s syn på varumärken i bloggar 
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Kurs:              Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
 
Syfte: Syftet är att undersöka hur Generation Y förhåller sig till 

varumärkesexponering som finns i bloggar och hur de ser på 
förhållandet mellan bloggare och varumärket. 

  
Metod: Ett kvalitativt angreppsätt används för att uppnå syftet i form av 

kvalitativa intervjuer med personer ur Generation Y. 
 
Slutsats: Det är beroende på vilken bloggare som exponerar och förmedlar 

varumärket som påverkar hur Generation Y ser på varumärket. 

 

Abstract 
Title:  Generation Y´s view of brands in blogs  
Author:     Sandra Eriksson & Johan Mangfors 
 
Supervisor:   Anders Wrenne  
 
Department     School of Management, Blekinge Institute of Technology  
 
Course:             Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Purpose: The aim is to investigate how Generation Y relate to brand 

exposure in blogs and how they see the relationship between the 
blogger and the brand. 

  
Method: A qualitative approach is applied in order to achieve the objective 

of the study by qualitative interviews with interviews with 
members of Generation Y. 

 
Results: It is depending on the bloggers who expose and convey the brand 

that affect how Generation Y sees the brand. 
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I det här kapitlet kommer läsaren introduceras för uppsatsens nyckelbegrepp. En 
problemdiskussion kommer sedan mynna ut i en problemformulering. Syftet med uppsatsen reds 

ut och avgränsningar som görs i uppsatsen beskrivs.  

1. Inledning 

 
1.1 Problembakgrund 
 
Att de sociala mediernas framväxt har förändrat våra liv är ingen nyhet. Sashi (2012) menar 
att denna utveckling har öppnat nya möjligheter för företag då arenan för dem att sprida 
budskap och knyta nära kundrelationer har blivit betydligt större. Ström (2010) menar fortsatt 
att möjligheterna för företagen att använda de sociala medierna som marknadsföringsverktyg 
är oändliga, detta gäller inte minst möjligheterna när det kommer till bloggar. En blogg 
definieras av Frankel (2007) som en hemsida där kommentarer och artiklar läggs ut av 
bloggens utgivare. Bloggen som socialt verktyg på internet växte fram i början av 2000-talet 
och har på senare år blivit en av de mest populära kanalerna för att diskutera och dokumentera 
personliga känslor och idéer i relation till särskilda företeelser (Hsu, Lin & Chiang, 2013). 
Bloggen har blivit en viktig del i konsumentens beteende eftersom det förtroende som läsaren 
har utvecklat och byggt upp till bloggaren över en längre period påverkar dem (Hsu et al., 
2013). Bloggläsaren har en benägenhet att skifta i attityd gentemot olika varumärken då de 
blir påverkade av exempelvis de produktrekommendationer som presenteras till dem genom 
bloggen (Kamal & Chu, 2008). Med detta i åtanke blir det än mer tydligt att en blogg kan 
växa till en maktfaktor. Bloggens plats som distributör av information har växt sig allt 
starkare på senare år då den skiljer sig från konventionell media, en skillnad som kan 
förklaras i det förtroende som läsare har till bloggaren och det som han eller hon publicerar i 
densamma (Doyle, Heslop, Ramirez & Cray, 2012). Enligt Bloggportalen har de största 
bloggarna i Sverige idag långt över 100 000 läsare varje dag (Bloggportalen). 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Att ge en produkt en identitet som motsvarar de värden företaget står för förklaras av Amnéus 
(2011) som försöket till att bygga ett framgångsrikt varumärke. Vidare beskrivs vikten av att 
skapa en relation mellan varumärket och konsumenten som en viktig faktor när det kommer 
till att bygga och stärka ett varumärke (Amneus, 2011). Lojaliteten gentemot varumärken har i 
flera decennier varit föremål för flertalet undersökningar för att förhoppningsvis finna bättre 
förståelse för hur konsumenter fungerar och agerar (Lee & Lin, 2012). Frankel (2007) menar 
att en av bloggens främsta fördelar är möjligheten den ger företaget att skapa en lojalitet till 
läsaren. Fördelen med internet när det kommer till att bygga ett starkt varumärke är att 
kommunikationen med konsumenten kan bli personlig och det kan skapas en medvetenhet om 
det egna varumärket samt bygga upp en lojalitet hos målgruppen (Frankel, 2007).  
Kommunikationen mellan företag och köpare tenderar idag att allt mer handla om 
konversation och att skapa en relation mellan den som säljer och den som köper (Grönholm, 
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2009). Grönholm (2009) påstår att de sociala mediernas roll därför blivit allt viktigare ur en 
varumärkesbyggande aspekt. Word-of-mouth-influence är ett begrepp vilket beskriver 
personlig kommunikation som marknadsföringskanal (Kotler, Wong, Saunders & Armstrong, 
2005; Liu, 2006). Genom internet och sociala medier har begreppet word-of-mouth utvecklat 
ett nytt begrepp, eWOM (Chan & Ngai, 2011, De Bruyn & Lillien, 2008). Begreppet 
beskriver den påverkan sociala medier har på konsumenternas beteende och köpbeslut (Chan 
& Ngai, 2011, Kamal & Chu, 2008).  
 
Forskningen inom bloggområdet har ökat markant på senare år och det har exempelvis gjorts 
en kvantitativ studie där man undersökt hur trovärdigheten hos bloggaren och sättet som 
bloggarna argumenterar för ett varumärke påverkar bloggläsaren till att ta till sig 
varumärkesrelaterade blogginlägg (Kamal & Chu, 2008). En annan kvantitativ studie som 
gjorts undersöker effekten av bloggrekommendationer på Taiwanesiska kunders köpbeteende, 
som visar att eWOM kan användas som marknadsföringsstrategi för att öka försäljning (Hsu 
et al. 2013). Ovan undersökningar visar att eWOM samt trovärdighet är faktorer som påverkar 
konsumenter som läser bloggar.  Vår studie undersöker huruvida dessa faktorer stämmer 
överrens med ett urval av personer ur Generation Y. 
 
Generation Y har av forskare fått benämningen Y eftersom den växt upp i Internets och 
informationsflödets snabba framväxt och därför utvecklat ett kritiskt förhållningssätt som gör 
dem svåra att fånga in (Evans, Jamal, & Foxall, 2008, Lazarevic, 2012).  
Det som utmärker Generation Y är att personerna som tillhör generationen är de klart 
flitigaste bloggläsarna (Lazarevic, 2012). Lazarevic (2012) definierar Generation Y som de 
födda mellan 1980-1994 och beskriver även Generation Y som en svårfångad grupp 
konsumenter som inte är särskilt varumärkeslojala. Tidigare nämnda studier visar att det finns 
olika faktorer som leder till att konsumenter blir påverkade när det gäller varumärken och 
bloggar. Eftersom Generation Y är en kritiskt granskande generation vill vi undersöka 
huruvida kopplingen mellan förtroendet och bloggare stämmer överrens med ett urval ur den 
mest flitiga bloggläsande generationen.   
 
1.3 Problemformulering 
 
Hur kan exponering av varumärken i bloggar påverka Genration Y:s syn på varumärken? 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet är att undersöka hur Generation Y förhåller sig till varumärkesexponering som finns i 
bloggar och hur de ser på förhållandet mellan bloggare och varumärket.  
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1.5 Avgränsningar 
 
I vårt val av bloggar har vi valt att utesluta företagsbloggar och möjligheten att undersöka 
vilka effekter varumärkesexponering i dem har på bloggläsarna. Vi har valt att undersöka 
effekterna av bloggar skrivna av privatpersoner. Bloggportalen är en katalog på internet som 
visar de mest besökta svenska bloggarna, här delas de bloggar som är skrivna av 
privatpersoner in i två olika bloggtyper beroende på vem som är bloggens utgivare. De som 
privatpersonerna ger ut själva kallas för privatbloggar medan de bloggar som ges ut av 
exempelvis en tidning kallas för proffsbloggar (Bloggportalen, 2013). Vi kommer dock inte 
särskilja på bloggar skrivna av privatpersoner som Bloggportalen utan istället räkna alla 
bloggar skrivna av privatpersoner till samma kategori och benämna dessa som bloggar i 
uppsatsen.  
 
Vi kommer att avgränsa oss till de varumärken som finns i själva blogginlägget. Detta innebär 
alltså att vi inte blandar in reklam som finns i bloggen i form av exempelvis banners. När ett 
varumärke figurerar i ett blogginlägg kommer vi i denna uppsats använda ordet 
varumärkesexponering för att beskriva detta.  
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Metodkapitlet presenterar olika synsätt som tillämpas i vetenskapliga undersökningar samt 
vilket tillvägagångssätt vi har använt för att samla in data. Undersökningen utfördes som en 

kvalitativ studie där empirin samlats in genom individuella intervjuer som var delvis 
strukturerade. 

  

2. Metod 

 
2.1 Väg till kunskap genom abduktiv ansats 
 
Det finns olika vägar att gå för att producera kunskap om samhället. Andersen (2012)  
benämner dessa som deduktion och induktion. Deduktion innebär att forskaren drar slutsatser 
om enskilda händelser utifrån generella principer. Induktion utgår istället från en enskild 
händelse för att sluta generell kunskap om teorin (Andersen, 2012). En tredje väg att gå är den 
abduktiva vägen. Abduktion innebär att forskaren använder sig av både deduktion och 
induktion för att producera kunskap. Den abduktiva ansatsen har det empiriska materialet som 
utgångspunkt men sätter sig inte emot en teoretisk förförståelse av det som ska studeras 
(Alvesson & Sköldberg, 2008). Den abduktiva ansatsen är processinriktad och tillåter att 
teorin och det empiriska materialet justeras i efterhand som förståelsen för frågeställningen 
ökar (Alvesson & Sköldberg, 2008).  
Vi har använt oss av den abduktiva ansatsen då vi anser att syftet med uppsatsen bäst kommer 
uppnås med hjälp av denna ansats. Detta eftersom tidsramen för uppsatsen bäst lämpar sig för 
att studera empirin och teorin genom ett växelspel. Ett led i vår abduktiva ansats är att 
förförståelsen inom vårt valda undersökningsområde bygger på teori vi läst under 
uppsatsprocessens gång. Därmed har vi fått en förståelse för ämnet och vad vi vill undersöka 
innan vår empiri vilket är till induktionens nackdel men till deduktionens fördel (Alvesson & 
Sköldberg, 2008).  Ytterligare ett led i vår abduktiva ansats har varit att först operationalisera 
begrepp för att sedan sammanställa intervjuguiden och sedan låta undersökningen utgå från 
den empiri vi samlat in.  
 
 
2.2 Kvalitativ metod 
 
Kvantitativ data är empiri i form av tal eller symboler för ord, metoden används när 
problemställningen vill beskriva omfattning av ett fenomen där syftet är att undersöka flera 
enheter. Kvalitativ data är empiri i form av ord, fördelen med metoden är att den är mer öppen 
för ny information och passar när forskaren strävar efter att få en nyanserad bild av hur 
människor uppfattar en situation (Jacobsen, 2002). Kvalitativa undersökningar speglas av en 
närhet i undersökningen vilket är lämpligt för vår del då vår avsikt är att få djupare svar. 
Eftersom vi avser att få fram relevant data och vårt mål är att få en förståelse för hur 
undersökningsenheterna tolkar och förstår en given situation var en kvalitativ undersökning 
det bästa alternativet för oss (Jacobsen, 2002). Patel och Davidsson (2011) lyfter fram styrkan 
i en kvalitativ metod och menar att när det kvalitativa arbetet präglas av en tydlig inre logik 
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och där sedan delarna samlas till en meningsfull helhet. I vårt fall är delarna de olika 
intervjupersonernas svar och upplevelser som ger undersökningen ett bra underlag till en god 
kvalitativ analys. Eftersom vårt syfte är att undersöka hur läsarnas syn på varumärken 
påverkas via den exponering varumärken får i bloggar tycker vi det var mer passande att gå på 
djupet såsom en kvalitativ studie innebär. På så sätt kan vi som tidigare nämnts få konkreta 
exempel på hur bloggläsaren påverkas eller inte påverkas, detta genom att lyssna till våra 
intervjupersoners personliga upplevelser av varumärken och bloggar. Repstad (2007) lyfter 
fram kritiken mot kvantitativa undersökningar och menar att risken finns att svaren som 
erbjuds är för fyrkantiga och respondenten inte är fri att svara som den vill. Därför är den 
kvantitativa undersökningen inte lämplig för att fånga en levande människas nyanserade 
erfarenheter och förhållningssätt till verkligheten (Repstad, 2007). I skenet av detta pekar 
Repstad (2007) på flexibiliteten som finns i en kvalitativ undersökning då intervjuaren ges 
möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna. Denna flexibilitet är något vi ser som en 
fördel med våra intervjuer då vi är fria att ställa följdfrågor till exempelvis våra blogginlägg. 
Två nackdelar med kvalitativ metod är att undersökningen inte får en hög extern giltighet 
vilket hade gjort att svaren kunde generaliserats samt att metoden är resurskrävande 
(Jacobsen, 2002). Eftersom den kvalitativa metoden däremot har fördelarna av att vara öppen 
för ny information under undersökningens gång och eftersom vi även kunde gå på djupet med 
våra intervjuer ansåg vi att fördelarna övervägde vid valet av kvalitativ metod.  
 
2.3 Datainsamling 
 
2.3.1 Förarbete och utveckling av problemformulering 
 
Eftersom våra kunskaper kring de ämnen som tas upp i denna uppsats var relativt begränsade 
innan kunskapsprocessen startade var det viktigt att få en grundförståelse för dessa ämnen. 
Vår litteratursökning bestod inledningsvis i att läsa en rad olika bloggar eftersom vi tidigt 
visste att vi ville undersöka något inom detta område. Detta för att tankar och idéer skulle 
kunna väckas till olika infallsvinklar för utformningen av uppsatsens problemformulering. Då 
vi hade funnit bloggen som område att undersöka blev nästa steg i processen att leta efter 
vetenskapliga artiklar som berörde bloggområdet för att se vilka studier som gjorts hittills. 
Genom att läsa flera olika artiklar försökte vi finna en kunskapslucka i någon av dessa. När vi 
satt oss in i vårt tänkta problemområde, bestämt problemformulering och riktning för vår 
uppsats var nästa steg att lokalisera användbar sekundärdata att använda oss av i vårt 
teoriavsnitt.  
 
2.3.2 Primärdata 
 
Primärdata är en förstahandskälla, datainsamlingen sker främst via intervjuer, observationer 
eller frågeformulär och samlas in av undersökaren själv utan mellanhänder (Jacobsen, 2002). 
Vi använde oss av enskilda intervjuer då vårt huvudsyfte med undersökningen var att få en 
förståelse för hur bloggläsare i Generation Y ser på varumärkesexponering i bloggar och 
varför de tycker som de tycker. Enligt Jacobsen (2002) är intervjuer tidskrävande och är att 
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föredra då relativt få enheter undersöks. Vidare beskriver Jacobsen (2002) att intervjuer är det 
bästa sättet att få fram vad den enskilde personen tycker om ett visst ämne och eftersom vår 
tanke med undersökningen är just detta styrker detta vårt val av metod ytterligare.  
 
2.3.2.1 Val av respondenter till intervjuer 
 
För att få en så användbar empiri som möjligt valde vi respondenter utifrån ett 
bekvämlighetsurval (Esaiasson, 2012, Jacobsen, 2002, Hartman 1998). Anledningen till att vi 
gjorde ett bekvämlighetsurval är eftersom respondenterna är lättare att få tag i då en tidigare 
relation till författarna finns. Nackdelen vid bekvämlighetsurvalet är att den befintliga 
relationen med våra respondenter kan innebära att de kanske vill ge oss svar som de tror vi 
vill ha för att vara oss till lags. Vi tror däremot att en tidigare relation till våra utvalda 
respondenter gör att förtroende till oss som författare finns och det leder till att 
respondenterna ger så ärliga och uttömmande svar som möjligt. Bekvämlighetsurvalet är 
användbart vid begränsade resurser, både av ekonomisk och av tidsmässig art. Detta 
motiverade ytterligare att denna typ av urval passade vår undersökning bäst (Hartman, 1998).  
 
Vårt val av respondenter grundar sig även på Jacobsen (2002) urval som han kallar för 
information, detta eftersom vi valde respondenter som vi ansåg kunde ge oss riklig 
information, var villiga att delta och bra på att uttrycka sig. Därför valde vi intervjupersoner vi 
visste var flitiga bloggläsare och som samtidigt uppfyllde kriteriet att tillhöra Generation Y.  
 
Repstad (2007) menar att det inte finns något standardiserat svar på frågan hur många 
intervjupersoner som ska användas i en kvalitativ undersökning, detta är något det egna 
omdömet får avgöra. Med detta i åtanke och att vi har haft både ekonomiska och tidsmässiga 
begränsningar gjorde att vi valde att intervjua sju personer. Eftersom en av våra respondenter i 
samband med intervjun bad om att få vara anonym har vi valt att använda oss av det som 
Repstad (2007) kallar för avpersonalisering vilket är en begränsad form av anonymitet. Detta 
innebär att vi kallar våra respondenter vid andra namn.    
 
För att kunna göra ett så noggrant bekvämlighetsurval som möjligt använde vi oss av 
Facebook som utgångspunkt för att därifrån kunna nå alla de personer vi hade en tidigare 
relation till som eventuellt skulle passa som respondenter. Vi skrev ihop en text om vad vår 
uppsats handlade om och att vi behövde personer som kunde tänka sig att ställa upp som 
intervjupersoner. Vi skrev även ner de kriterier som intervjupersonen i fråga behövde uppfylla 
för att kunna vara lämplig för vårt uppsatsarbete. Denna text skickade vi sedan ut till samtliga 
våra vänner som tillhörde Generation Y. Vi bad sedan de som kände sig villiga att ställa upp 
att återkomma till oss. På så sätt fick vi sedan ett positivt svar från 32 personer som dels läste 
bloggar kontinuerligt och dels då givetvis tillhörde Generation Y. Från den gruppen om 32 
personer valde vi sedan efter eget tycke ut de sju personer som vi visste var öppna och kanske 
lite pratglada vilket vi hoppades skulle kunna ge oss riklig information att bygga vår uppsats 
kring. Vi valde dessutom personer som bodde i Halmstad med omnejd så att det inte skulle 
innebära några alldeles för krävande tidsmässiga uppoffringar. 
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2.3.3 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är information som är insamlad av andra än forskaren själv (Jacobsen, 2002). 
Anderson (2012) menar att det är betydelsefullt för ett projekt att använda sig av befintlig data 
för att belysa en problemställning. Det har därför varit viktigt för oss att den sekundärdata vi 
valt kan kopplas till vår problemformulering och att den är relevant för vårt syfte. 
Sekundärdatan använder vi oss av framförallt för att kunna koppla till empirin i vår analys. Ett 
problem med sekundärdata är att den kan ha samlats in till ett annat ändamål än det vi 
undersöker och att det därmed kan finnas en bristande överensstämmelse mellan den 
sekundärdata som väljs och den undersökning man ämnar göra (Jacobsen, 2002). Repstad 
(2007) menar att den avsikt sekundärdatans upphovsman haft kan omtolkas och uppfattas 
annorlunda av sekundärkällans "användare". Att vi tolkar källor utifrån våra egna 
uppfattningar är något vi varit medvetna om när vi har sökt efter användbar sekundärdata. För 
att minska risken för feltolkningar som Repstad (2007) lyfter fram samt motverka en bristande 
överensstämmelse mellan sekundärdatan och vår undersökning som Jacobsen (2002) trycker 
på har vi i så hög utsträckning som möjligt försökt hitta tillförlitliga källor. För att säkerställa 
att vi använt oss av tillförlitlig sekundärdata har vi därför använt böcker från 
Högskolebiblioteket i Halmstad samt vetenskapliga artiklar från databaserna ABI/Inform och 
Emerald. Vid sökning efter sekundärdata i form av böcker såg vi till att hitta relevanta teorier 
som hade en tydlig koppling till vår problemformulering. 
 
Sökningen i databaserna ABI/Inform och Emerald efter sekundärdata i form av vetenskapliga 
artiklar hjälpte oss att skapa och utveckla en teoretisk referensram till uppsatsen. Eftersom vi 
är medvetna om att vetenskapliga artiklar ökar uppsatsens tillförlitlighet har vi försökt att 
använda dessa i så hög utsträckning som möjligt (Jacobsen, 2002). I vår strävan efter att hitta 
vetenskapliga artiklar som var relevanta för uppsatsens problemformulering och syften 
använde vi i sökningen i databasen genomgående sökord som hade kopplingar till vår 
problemformulering. För att säkerställa tillförlitligheten var vi noga med att artiklarna var 
peer-reviewed. Att merparten av artiklarna publicerats under den senaste femårsperioden 
tycker vi tyder på att de har en viss aktualitet och att de bör ha ett värde och en relevans än 
idag. Repstad (2007) påpekar att det bästa sättet för att avgöra en källas trovärdighet är att 
kontrollera oberoende källor som berör samma ämne för att se om de beskriver händelser eller 
fenomen på liknande sätt. Sådana gemensamma nämnare har vi sett i de sekundärkällor vi 
använt i vår uppsats. Flera av våra sekundärkällor i form av böcker beskriver exempelvis 
begrepp såsom varumärken, varumärkeslojalitet och brand equity på liknande sätt. Vad gäller 
författarna till de vetenskapliga artiklar vi använt i uppsatsen så har de dessutom ofta använt 
samma källor som vi för att förklara dessa begrepp då de gett en teoretisk bakgrund till sina 
egna studier. Detta tycker vi uppfyller det tillvägagångssätt Repstad (2007) menar att man ska 
använda när en källas trovärdighet ska bestämmas. Undantaget i användandet av 
vetenskapliga artiklar är i vårt fall metodavsnittet där vi uteslutande använder oss av litteratur 
i form av böcker.  
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2.4 Operationalisering 
 
Andersen (2012) förklarar operationalisering som försöket att översätta teoretiska begrepp till 
mätbara och på så sätt säkerställa att det teoretiska och empiriska materialet länkas samman. 
Andersen (2012) menar fortsatt att en operationalisering är en viktig del i kunskapsprocessen 
men att det också kan vara komplicerat då det teoretiska begreppet är mångdimensionellt. 
Andersen (2012) är precis som Jacobsen (2002) och Patel & Davidson (2011) medvetna om 
svårigheterna med att operationalisera vid kvalitativa metodansatser då han menar att det inte 
alltid är möjligt att mäta den eller de variabler som direkt avspeglar det teoretiska begreppet. 
Andersen (2012) menar då att man kan gå en omväg och använda sig av de variabler som har 
ett förmodat starkt samband men det som undersökaren vill ha empirisk kunskap om. Dessa 
ersättningsvariabler kallas indikatorer. Vi har i vår uppsats operationaliserat på det sätt som 
Andersen (2012) beskriver. Indikatorerna kommer också att bestämma innehållet i våra 
intervjuer. Intervjuerna är uppbyggda kring indikatorerna; varumärken, varumärken i bloggar, 
eWOM, opinionsledare, samt påverkan av blogginlägg. Med denna strukturering som stöd 
kunde våra intervjupersoner resonera fritt kring våra valda huvudområden och ge oss utförliga 
och uttömmande svar. 
 
I genomförandet av två testintervjuer lade vi märke till att det i båda fallen övergick till en 
öppen form av intervju, likt den som Patel & Davidson (2011) beskriver som den mest öppna 
då intervjun istället hålls i samtalsform. Detta såg vi som en positiv utveckling av 
intervjuerna. Om vi trots allt under intervjuernas gång kände att intervjuerna i för hög 
utsträckning hölls i samtalsform kunde vi hitta tillbaka till rätt spår med hjälp av de teoretiska 
ramar vi satt upp. 
 
2.5 Intervjuns utformning 
 
Vid användandet av den öppna individuella intervjun för en kvalitativ studie tillkommer enligt 
Jacobsen (2002) ett antal val för att intervjun ska få bästa möjliga utfall. Ett sådant val 
beskriver han i valet mellan att intervjua respondenterna ansikte mot ansikte eller via telefon. 
Jacobsen (2002) pekar på möjligheten till att knyta en personlig kontakt med respondenten 
som en av fördelarna med en intervju. En av anledningarna till att vi har valt just ansikte mot 
ansikte är för att våra intervjuer ska bli personliga och för att vi ska skapa en trygg stämning 
som respondenterna kan öppna upp sig i. När det kommer till den kvalitativa intervjuns 
uppbyggnad menar Patel & Davidson (2011) att de så gott som alltid har en låg grad av 
strukturering vilket innebär att intervjupersonen inte känner sig styrd utan ges gott om 
utrymme till att svara med egna ord. Detta förhållningssätt vi använder oss av för att lyckas gå 
mer på djupet med våra respondenter. En intervju av det här slaget har en viss grad av 
strukturering med specifika teman som ska beröras i intervjun men ändå ska intervjupersonen 
ha en stor frihet att utforma sina svar (Patel & Davidson, 2011, Jacobsen, 2002). Jacobsen 
(2002) motiverar detta med att en ansats utan någon form av strukturering leder till data som 
är resurskrävande, komplex och väldigt svår att analysera. Andersen (2012) väljer att kalla 
denna form av kvalitativ intervju för delvis strukturerad och menar att intervjuarna då har en 
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relativt stor kunskap inom området men att de ändå är öppna för nya infallsvinklar och ny 
information. Det är utifrån dessa beskrivningar av Patel och Davidsson (2011), Jacobsen 
(2002) och Andersen (2012) vi har valt att strukturera våra intervjuer.   
 
Flexibiliteten, som Repstad (2007) lyfter fram som den kvalitativa ansatsens styrka, blev allra 
mest användbar vid våra intervjuers avslutande del då  vi visade upp blogginlägg för 
respondenterna. För att intervjuerna skulle ge så mycket som möjligt tog vi här ett steg 
tillbaka för att låta respondenterna resonera lite mer fritt. Vi lät helt enkelt de vi intervjudade 
lägga ut texten lite själva här och själva inleda diskussionen. När respondenterna körde fast 
eller inte hade något mer att säga flikade vi som intervjuare in och försökte få igång 
diskussionen igen med hjälp av ytterligare en fråga från vårt frågeformulär. Enkla följdfrågor 
som gick utanför frågeformuläret var också ett verktyg vi använde oss av här. Detta kunde 
exempelvis vara frågor som "hur menar du då?" och "vad tror du det får för effekt?". Tanken 
med blogginläggen var just att komma hela vägen ner på djupet och försöka få ur den där 
extra åsikten eller infallsvinkeln från respondenten. Detta kände vi var något en personlig 
intervju utan blogginlägg som avslutande del skulle ha svårare att uppnå. Men det här 
upplägget kände vi att antalet respondenter blev ganska lagom. Eftersom vi verkligen bjöd in 
till diskussion och sökte de extra långa svaren hade fler respondenter tagit för mycket tid i 
anspråk när det kom till att sammanställa resultatet av våra intervjuer. Även om det hade varit 
betydelsefullt med fler personers infallsvinklar när vi skulle stärka våra resonemang och 
tankar i analysen, tyckte vi ändå det breda empiriska underlag vi kunde tillskansa oss efter 
intervjuer med sju personer vägde över till vårt vals fördel. 
 
2.6 Validitet och Reliabilitet 
 
Vid insamlandet av empiri till en undersökning pekar Jacobsen (2002) på två krav som 
empirin måste uppfylla; valdiditet och reliabilitet. Att empirin uppfyller kravet om validitet 
betyder enligt Jacobsen (2002) att den är giltig och relevant. Han förklarar fortsatt att validitet 
innebär att undersökningen faktiskt mäter det den avser mäta och det går att överföra resultat 
från ett visst sammanhang till ett annat, alltså att rönen kan generalisera. I den kvalitativa 
ansatsen är avsikten inte att generalisera från urvalet av enheter till en större grupp av enheter, 
däremot kan det göras troligt att rönen kan generaliseras om det visar sig att en synpunkt 
återkommer hos flera enheter (Jacobsen, 2002). Vi har på förhand inte som avsikt att göra ett 
anspråk på generalisering men om vår undersökning visar på tydliga tendenser hos våra 
respondenter kan vi komma att göra det i efterhand. Om vi vill hävda att rönen gäller i andra 
kontexter kan vi söka stöd för detta i andra undersökningar eller göra en kritisk prövning av 
en tidigare kvantitativ studie (Jacobsen, 2002). Att vi utformar våra frågor i intervjuguiden så 
att de mäter det vi avser mäta är också ett sätt för oss att uppnå validitet. Med rätt utformning 
kan frågorna ge svar som gör att vi kan dra slutsatser och göra kopplingar kring vårt problem 
och syfte vilket har en avgörande betydelse för validiteten. 
 
För att uppnå det andra kravet som Andersen (2012) och Jacobsen (2002) ställer om 
reliabilitet måste empirin från en undersökning vara tillförlitlig och trovärdig, detta innebär att 
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undersökningen ska gå att lita på. Att intervjuarens närvaro skapar speciella resultat och att 
den plats där intervjun äger rum kan skapa speciella resultat beskriver Jacobsen (2002) som 
två avgörande faktorer för huruvida reliabilitet uppnås eller ej. Han kallar dessa för 
intervjuareffekt och kontexteffekt. Intervjuareffekten innebär att den som intervjuas påverkas 
av vad intervjuaren säger, gör och förmedlar under själva intervjun. Kontexteffekten består av 
två dimensioner, artificiell och naturlig, där den sistnämnda innebär att intervjun äger rum i en 
för intervjupersonen naturlig miljö (Jacobsen, 2002).  
 
För att uppnå reliabilitet i vår undersökning tyckte vi att en naturlig miljö för intervjun 
passade bäst. Därför valde vi att intervjua alla våra respondenter i deras hemmiljö. Vi tyckte 
att detta skapade en trygg stämning där respondenten kände sig bekväm och kunde ge så 
utförliga och ärliga svar som möjligt. Dessutom riskerade vi inte att bli störda under 
intervjuernas gång vilket mer troligt skulle kunna hända om intervjuerna ägde rum på 
respondenternas arbetsplats eller i en offentlig miljö med folk runt omkring.  
 
För att inte vi skulle påverka våra respondenter och då eventuellt färga intervjuns utfall i för 
hög utsträckning försökte vi ge ett lugnt intryck genom att lyssna noga på respondenterna och 
ge dem gott om tid att formulera sina svar på. Vi inledde också intervjuerna med att förklara 
kort hur intervjun skulle gå till, vad vi ville undersöka och hur behandlandet av våra 
intervjusvar skulle gå till. Vi nämnde tidigare att vi sedan tidigare hade en nära relation till 
våra respondenter. Detta skulle kunna ge en intervjueffekt, både av negativ och positiv 
karaktär. Vår uppfattning är trots allt att vår tidigare relation med respondenterna och att de 
har förtroende för oss ökar våra chanser att få så ärliga svar som möjligt. Detta anser vi 
således bidrar till reliabiliteten i vår undersökning. 
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I det här kapitlet kommer vi förklara de huvudbegrepp som är relevanta för uppsatsen. Vi vill 
här också ge läsaren en inblick i tidigare studier som angränsar till vår problemformulering. Vi 
kommer även genomgående föra resonemang om varför teorierna har relevans för vår uppsats. 

3. Teori 

 
3.1 Vad är ett varumärke?  
 
Eftersom varumärken genomgående är en central del i vår uppsats vill vi i den inledande 
delen av teorin ge läsaren en klar bild av vad begreppet innebär. Detta gör vi genom att 
definiera begreppet och redogöra för hur definitionen utvecklats på senare år. 
 
Att bena ut och förklara ovan ställda fråga är enligt Amnéus (2011) en svår uppgift som 
kräver en klar medvetenhet om vad ett företag vill förmedla utåt. Varumärken som sådana har 
dock funnits i flera decennier och haft som funktion att skilja olika produkter från varandra. 
Varumärket kännetecknas av ett namn, ett tecken, en symbol eller en kombination av dessa 
som har i uppgift att identifiera ett företags produkter och tjänster samt differentiera företaget 
från konkurrenter (Lane, King & Reichert, 2011, Kotler et al., 2005). 
 
Amnéus (2011) förklarar betydelsen av ett varumärke på djupet då han påstår att det som 
konsumenten associerar till när den hör talas om företaget eller ser en av företagets produkter 
är det som är företagets varumärke. Amnéus (2011) menar fortsatt att ett varumärke rymmer 
så mycket mer än själva produkten det säljer, det består förutom produkten även av själva 
organisationen och dess handlingar och värderingar. Allt det som företaget kommunicerar utåt 
i kombinationen produkt och image är således detsamma som företagets varumärke. Kotler et 
al. (2005) är inne på samma spår då de beskriver att företag i allmänhet tenderar att inte längre 
se produkter som döda ting utan mer ser till varumärket i stort och vad det ska förmedla till 
konsumenten. I denna förmedling av varumärket framhäver de även hur hela organisationen 
ska rymmas i och genomsyra varumärket. Ett företags produkt kan förändras över tid men 
varumärket är det bestående och existerar endast genom kommunikation (Lane, King & 
Reichert, 2011).  
 
3.2 Konsumentens uppfattning av varumärken 
 
Med hjälp av det här stycket vill vi uppnå en förståelse för hur konsumentens relation till 
varumärken ser ut samt förklara hur relationen leder till att värdet på ett varumärke ökar i 
konsumentens ögon. Att förklara hur detta värde ökar hos konsumenter i allmänhet anser vi ha 
relevans för att senare kunna förstå hur värdet ökar hos Generation Y. 
 
Att tydligt kunna associera till ett varumärke hjälper konsumenten att konstruera och uttrycka 
sin identitet (Kemp, Childers & Williams, 2012). I den mån konsumenten kan utveckla starka 
och positiva associationer till varumärket kan det leda till att konsumenten får ett särskilt band 
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till varumärket som hjälper konsumenten att vara den person som den vill vara (Kemp et al., 
2012). Varumärken har idag utvecklats ett steg till, de är inte bara bärare av kvalité och 
förtroende hos konsumenten utan även en innesluten företeelse som är djupt cementerad i 
konsumentens psyke (Carroll, 2009). Varumärket är enligt Kotler et al. (2005) ett företags 
kanske viktigaste tillgång och måste behandlas varsamt för att det ska kunna utvecklas och 
bygga sig starkare. Kotler et al. (2005) utvecklar resonemanget och hävdar att varumärket står 
för allt det som en produkt betyder för konsumenten och det optimala tillståndet ur ett företags 
perspektiv är när det lever i konsumentens medvetande. När en konsument har anförtroende 
och hängivenhet till ett varumärke kallas detta för varumärkeslojalitet (Lane et al., 2011, Buil, 
Martinez & de Chernatory, 2013). 
 
En term som beskriver värdet av ett varumärke kallas för brand equity (Kotler et al., 2005). 
Brand equity byggs upp av relationen mellan varumärket och kunden och Kotler et al. (2005) 
lyfter då fram faktorer som ryms i relationen. Dessa faktorer är konsumentens 
varumärkeslojalitet, i vilken grad varumärket finns i konsumentens medvetande, upplevd 
kvalitet av varumärket och starka associationer till varumärket. Brand equity förklaras som 
det värde konsumenten anser att varumärket har (Kotler et.al 2005).  
 
För att bättre förstå innebörden av brand equity har Buil et al. (2013) med hjälp av en modell 
försökt tydliggöra hur begreppets olika byggstenar hänger samman och hur brand equity 
byggs upp. Deras ambition med modellen är att undersöka effekterna brand equity har på hur 
konsumenterna bemöter varumärken.  
 
Modellen visar hur konsumentens medvetenhet om varumärket är utgångspunkten och sedan 
på ett positivt sätt influerar både upplevd kvalitet av varumärket och de associationer kunden 
gör till varumärket. Författarna hävdar sedan att upplevd kvalitet av varumärket och de 
associationer kunden gör till varumärket är de två byggstenar som sedan utgör grunden till det 
som kunden utvecklar till en varumärkeslojalitet. Buil et al. (2013) förklarar sedan hur de två 
byggstenarna var för sig leder till brand equity samtidigt som varumärkeslojaliteten också gör 
det.  
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Figur 1. Buil et al. (2013) 
 
 
 
3.3 Bloggar 
 
Enligt nationalencyklopedin definieras en blogg som en personlig och öppen dagbok eller 
logg på webben där det typiska karaktärsdagren är skriftliga inlägg med personligt hållna 
iakttagelser och synpunkter på dagsaktuella händelser. Vanligtvis är dessa inlägg länkade till 
relaterade webbsidor, artiklar och bloggar samt med bilder och/eller videor 
(Nationalencyklopedin, 2013).  
 
Känslan av direktkontakt samt att bloggaren är personlig i sättet att skriva är aspekter som 
gynnar interaktion med bloggläsarna (Ström, 2010). Kommentarsfält är en viktig del i 
interaktionen mellan bloggläsaren och bloggaren (Ström, 2010). En del bloggare stänger dock 
av funktionen alternativt spärrar kommentarsfälten på ett vis som gör att bloggaren måste 
godkänna kommentaren innan den postas på sidan (Ström, 2010). Bloggar har blivit en av de 
mest populära kanaler för att diskutera och lämna åsikter genom (Hsu, et al., 2013). Enligt 
Hsu et al. (2013) söker 81% av kunder råd genom sociala medier före de gör ett köp och 74% 
av dessa ansåg att råden influerade dem att göra ett inköp. Därmed har bloggen blivit ett 
marknadsföringsverktyg (Hsu et al., 2013).  
 
3.4 Varumärkesbyggande i bloggar 
 
Här förklarar vi hur varumärkesbyggande ser ut i bloggar och vad ett företag ska ha i åtanke 
när de använder bloggen som verktyg att exponera sitt varumärke i. Att ta del av dessa teorier 
ser vi som relevant för att kunna ge företag rekommendationer inom blogg-området. 
  
Nyckeln till en lyckad varumärkesbyggande kommunikation i sociala medier är att välja rätt 
kanaler. Med sociala medier kan företag och organisationer skapa egna kanaler att förmedla 
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bilden av sitt varumärke i. De sociala medierna innebär möjligheten till långsiktiga relationer 
mellan varumärket och mottagarna samt en dialog och närmare kontakt med omgivningen 
som ska nås av varumärket. De sociala medierna innebär också snabba spridningseffekter 
(Carlsson, 2011). Bloggen ger företag en utmärkt möjlighet till marknadsföring, påverkan och 
förmedling av sitt varumärke. Större direkthet och den dubbelriktade kommunikationen som 
en bloggs kommentatorsfunktion innebär bidrar till detta (Ström, 2010). 
 
Med detta i åtanke ska företag vara medvetna om att deras varumärkes exponering i sociala 
medier ofta är utelämnat till kommunikation mellan andra parter. Här ges bloggen som 
exempel och kommunikationen som finns mellan bloggaren och bloggens läsare. Ett företags 
varumärke kan växa enormt men också raseras på en minut när kommunikationen inte är 
inom företagets kontroll.   Förmedlingen av varumärket är därmed inte heller något som är 
inom företagets kontroll, inte heller hur och vilken information som sprids om varumärket. 
För företag gäller det därför att identifiera en bloggare som läsarna ser upp till och har 
förtroende för (Carlsson, 2011). 
 
När många personer vill göra sin röst hörd förminskas rösterna till det som kan kallas för ett 
brus. Bara de röster som är tillräckligt starka kommer att höras, detta beskrivs som 
utmaningen i att marknadsföra sig i de sociala medierna.  Att använda en bloggares starka röst 
är därför en bra möjlighet för ett företag att nå ut till sina mottagare (Frankel, 2007). 
 
3.5 Generation Y 
 
Eftersom vi undersöker Generation Y i vår uppsats kommer vi här redogöra för vilka som 
tillhör Generation Y och vad som kännetecknar dem. Vi vill också förklara hur Generation Y 
förhåller sig till varumärken och varumärkeslojalitet. Detta gör vi för att sedan kunna förstå 
hur det värde Generation Y anser att ett varumärke har kan förändras genom exponering i 
bloggar. 
 
3.5.1 Vilka är Generation Y? 
 
Benämningen Generation Y användes för första gången 1993 i en artikel i Ad Age och 
beskrev då de personer som föddes mellan 1984 och 1994 (Parment, 2008). Enligt Parment 
(2008) finns det idag många olika definitioner av vilka åldrar som Generation Y sträcker sig 
över. Parment (2008) och Lazerevic (2012) definierar gruppen som de födda mellan 1980 och 
1994. Att använda oss av Lazarevic (2012) definition känns logiskt då vi senare kommer titta 
närmare på en studie som han gjort av Generation Y. 
 
3.5.2 Karaktärsdragen hos Generation Y 
 
Generation Y karaktäriseras främst av deras goda kunskaper om Internet och moderna 
tekniker samt deras vilja att förverkliga sig själv och att de drivs av en vilja att göra skillnad 
(Fürth, Lindgren & Lüthi, 2005). Företag bör vara medvetna om att Generation Y har en 
särskild inställning gentemot varumärken eftersom de har vuxit upp i ett 



    

15 
 

varumärkesimpregnerat samhälle ständigt präglat av kommunikation (Parment, 2008). 
Medlemmarna i Generation Y har blivit en väldigt viktig grupp för marknadsförare att nå då 
generationens medlemmar är många till antalet samtidigt som de har en stark köpkraft både 
nu och i framtiden (Lazarevic, 2012, Erdogmus & Büdeyri-Turan, 2012). Lazarevic (2012) 
fortsätter resonemanget och menar att Generation Y är en utmaning för marknadsförare 
eftersom de är erkänt svåra att fånga och behålla som kunder då de är notoriskt illojala mot 
olika varumärken. Att Generation Y är svåra för marknadsförare att fånga in än andra grupper 
beror också på att de utvecklat ett kritiskt förhållningssätt (Evans et al., 2008, Lazarevic, 
2012). Medlemmarna i Generation Y är också den grupp i samhället som är de mest frekventa 
bloggläsarna (Lazarevic, 2012).  
 
3.5.3 Generation Y och vägen till varumärkeslojalitet 
 
Medlemmarna i Generation Y har en väldigt speciell attityd gentemot varumärken eftersom 
de växt upp i en tid då nästan allting har ett varumärke. Redan då lades grunden till den höga 
grad av illojalitet gentemot varumärken som Generation Y idag kännetecknas av (Lazarevic, 
2012). Generation Y är i jämförelse med andra generationer betydligt mer 
varumärkesmedvetna och mer benägna att se varumärken som en förlängning av dem själva 
(Lazarevic, 2012, Erdogmus & Büdeyri-Turan, 2012). För att lyckas skapa en 
varumärkeslojalitet hos Generation Y finns det vissa komponenter som företag behöver vara 
medvetna om (Lazarevic, 2012, Erdogmus & Büdeyri-Turan, 2012). En viktig komponent för 
att skapa en varumärkeslojalitet är att Generation Y-medlemmens identitet överensstämmer 
med varumärkets identitet (Lazarevic, 2012, Erdogmus & Büdeyri-Turan, 2012). Även 
Parment (2008) poängterar att Generation Y-personens preferenser, val och beslut ofta 
baseras på vem man vill vara och vilken grupp man vill tillhöra. För att bättre förstå hur vägen 
till Generation Y:s varumärkeslojalitet ser ut har Erdogmus och Büdeyri-Turan, (2012) tagit 
fram en modell. Det som skiljer denna modell från den vi redogjorde för tidigare (Buil et al., 
2013) är att kongruensen mellan personens identitet och varumärkets identitet är en av 
komponenterna som leder till varumärkeslojalitet, detta benämns i modellen som personality 
congruence. 
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Figur 2. Generation Y och varumärkeslojalitet (Erdogmus & Büdeyri-Turan, 2012) 
 
 
3.6 Word-of-mouth och eWOM 
 
I det här stycket definierar vi begreppen word-of-mouth och eWOM. Dessa begrepp är 
väsentliga att förstå innebörden av eftersom de har en tydlig koppling till begreppet 
opinionsledare. 
 
Chan och Ngai (2011) slår fast att det finns ett flertal definitioner av begreppet word-of-
mouth. Word-of-mouth definieras som informell kommunikation mellan en icke-kommersiell 
kommunikatör och en mottagare angående ett varumärke, en produkt eller en tjänst. Vidare 
beskriver författarna vilken betydelse begreppet word-of-mouth har för spridning av 
information samt att begreppet är en effektiv marknadsföringskanal vilket är väl känt i den 
akademiska litterauren (Chan & Ngai, 2011). Word-of-mouth är en känd 
marknadsföringskanal som beskrivs vara mer effektiv än ett traditionellt 
marknadsföringsverktyg (Chan & Ngai, 2011, O’Reilly & Marx, 2011). Begreppet word-of-
mouth har setts som en makt för att kunna påverka motivera, informera, ge åsikter och 
rekommendationer för produkter och tjänster (O’Reilly & Marx, 2011, Mossberg, 2003).  
 
Efter internets uppkomst och framväxten av sociala medier har begreppet förlängts och 
utvecklats till eWOM (Chan & Ngai, 2011). Begreppet eWOM är bredare än det urspungliga 
begreppet eftersom internet gör att vem som helst i världen kan ta del av informationen, 
därmed menar Chan och Ngai (2011) att eWOM spelar en stor roll i dagens konsumenters 
köpbeslut. Chan och Ngai (2001, s 489) definierar begreppet:  
 
”Ett positivt eller negativt påstående gjort av en potentiell, aktuell eller framtida kund om ett 
företag som gjorts synligt för en folkmassa och institutioner via internet” 
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Utbyten av eWOM kan ske exempelvis på bloggar, forum, online recensioner, via paneler 
mellan marknadsförare och kund, samt på sidor där kunder är interaktiva med varandra 
(O´Reilly & Marx, 2011). Strävan efter social interaktion samt faktorer som att skribenter vill 
dela erfarenheter och information, samt att mottagare vill ta del av information leder till att 
eWOM existerar (Chan & Ngai, 2011, O’Reilly & Marx, 2011).  
 
3.7 Förtroende mellan bloggare och bloggläsare 
 
För att bättre förstå innebörden av en opinionsledare och hur en opinionsledare växer fram vill 
vi redan här definiera och diskutera begreppet förtroende. Vi har därför också tagit del av två 
studier som beskriver och undersöker förtroendet mellan bloggaren och bloggläsaren.  
 
Sashi (2012) definierar begreppet förtroende och menar att det uppstår när en part förlitar sig 
på en annan parts tillförlitlighet och integritet. Lee och Lin (2012) menar att förtroendet 
konsumenterna har för ett varumärke byggs upp under en lång tid i dagens Internetsamhälle. 
Vidare utvecklar Katz (2008) hur internet har förändrat förhållandet mellan säljare och 
köpare. Han pekar på hur den nya Internet-eran och bloggens framväxt inneburit att företagen 
gått från att sälja på traditionellt vis mot en utveckling där nyckeln istället ligger i att bygga 
ett förtroende till konsumenten. Doyle et al. (2012) operationaliserar begreppet förtroende i 
bloggar. De menar att förtroendet mäter i vilken utsträckning bloggens läsare frivilligt förlitar 
sig på det som bloggaren skriver, skapar sina egna åsikter och handlar därefter och sedan 
uppmuntrar andra att göra likadant. Förtroendet är beroende av bloggens karaktär, bloggarens 
karaktär och personlighet samt de förväntade följderna av att anförtro sig till en bloggare 
(Doyle et al., 2012). Doyle et al. (2012) beskriver bloggarens karaktär som det sätt 
bloggläsaren uppfattar de kvaliteter bloggaren har, de handlingar den utför och hur detta 
sedan påverkar bloggläsaren till att ta åt sig särskilda produkter, varumärken eller åsikter. 
Studien visar sedermera att bloggarens karaktär och personlighet inte hade en betydande 
inverkan i skapandet av förtroende hos bloggläsarna, något som författarna själva ansåg 
överraskande. Istället hade de bloggare som visade på en tydlig kunskap inom de områden de 
berörde en större inverkan på skapandet av förtroende hos bloggläsarna. 
 
Hsu et al. (2013) ser på förtroende ur en konsuments perspektiv och menar att konsumenten 
behöver information och rekommendationer från sociala medier för att minimera risktagandet 
i sina beslut. De hävdar då att bloggen av konsumenter på internet är ansedd som en av de 
pålitligaste informationskällorna och en av de populäraste plattformarna för eWOM. Hsu et 
al. (2013) menar att detta grundar sig i det förtroende som byggs upp mellan bloggare och 
bloggläsare i och med ett kontinuerligt samspel dem emellan. Genom samspelet knyter 
bloggläsaren en nära kontakt till bloggaren och även till innehållet bloggaren förmedlar och ur 
detta skapas ett förtroende. Resultaten av deras studie visar på att företag borde sträva efter att 
använda sig av bloggare som opinionsledare eftersom bloggläsarnas förtroende till bloggarna 
har en tydlig inverkan på hur de uppfattar saker online. 
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3.8 Opinionsledare 
 
Här förklarar vi uppkomsten av begreppet opinionsledare och hur en person kan identifieras 
som en opinionsledare. Vi kommer även sätta in begreppet i vår studies sammanhang då vi 
med hjälp av modeller och tidigare studier visar hur sambandet mellan opinoinsledare och 
bloggläsare ser ut.  
 
Lazarsfeld, Berelson och Gaudet genomförde i samband med det amerikanska presidentvalet 
1940 en studie på 600 väljare där det konstaterades att i de fall väljarna var osäkra på sitt val 
så skedde det inte genom direkt mediepåverkan utan indirekt genom kommunikation i två steg 
(Thorstensson, 2006). Thorstensson (2006) berättar vidare att det då fanns en grupp individer 
som konsumerade mer media, var bättre informerade och hade större nätverk vilket innebar 
att de mer osäkra individerna vände sig till dessa för att få råd och kunskap. Dessa personer 
benämndes senare som opinionsledare och fungerade som filter av de budskap media 
förmedlade. Denna teori för påverkansprocesser genom kommunikation ledde 1944 fram till 
Lazarsfelds tvåstegsmodell (Evans et al., 2008, s232). 
 
 
 
  
 
 
 
Figur 3. Tvåstegsmodellen (Lazarfeld, 1944) 
 
Lazarsfeld presenterade sedan dessa idéer tillsammans med Katz och lyckades sätta in 
tvåstegsmodellen i ett sammanhang. Utifrån forskning om amerikanska medborgares 
köpbeteende kunde de identifiera individer som inte bara tog emot information utan också 
bearbetade den, presenterade den för andra och på så sätt kunde de påverka andras beslut 
(Evans et al. 2008). 
 
Ett försök att identifiera dessa opinionsledare som har större makt och möjlighet att påverka 
andra genom Word-of-mouth gör Rosen (2000). Rosen (2000) gör en kartläggning över 
opinionsledarens egenskaper som han menar lägger grunden till det inflytande dessa personer 
har över andra. För att tydliggöra detta kallar han dessa personer för ACTIVE. ACTIVE 
beskriver opinoinsledare med egenskaperna Ahead in adoption, Connected, Travelers, 
Information-hungry och Vocal, Exposed to media. Enligt Rosen är opinionsledarna tidiga med 
att pröva nya saker, nätverkande och de säger vad de tycker samtidigt som de exponeras i 
media.  
 
Kotler et al. (2005) är inte lika detaljerad som Rosen i sin beskrivning av opinionsledarens 
egenskaper. Vidare beskriver Kotler et al. (2005) opinionsledaren som en person inom en 
särskild grupp som tack vare sina egenskaper, sin personlighet och sin kunskap har ett särskilt 
inflytande på andra. Opinionsledaren finns i alla delar av samhället, utmaningen för företag är 

        Sändare    Opinionsledare       Mottagare 
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att lokalisera opinionsledaren som passar just deras företag och hur opinionsledaren ska 
förmedla deras budskap. 
 
Vi har tidigare nämnt hur word-of-mouth är en makt olika personer har för att kunna påverka 
andra personer. Denna makt kan vara olika stor beroende på vilka personer som försöker 
påverka. Ström (2010) pekar på makten och sätter samtidigt in begreppet opinionsbildare i ett 
nutida sammanhang. Den kanske mest självklara fördelen hos en blogg är möjligheten den 
erbjuder till opinionsbildning. En väg till att göra detta är att använda bloggar som drivs av 
privatpersoner då bloggaren i form av opinionsledare kan driva fram företagets budskap och 
gynna företagets intressen (Ström, 2010).  
 
3.9 Bloggaren som opinionsledare- väg till effektiv eWOM 
 
Här vill vi visa hur sambandet mellan opinoinsledare och bloggläsare ser ut. För att tydligare 
kunna koppla opinionsledare till vår undersökning har vi tagit del av en studie av Li och Du 
(2010).  
 
Li och Du (2011) har i sin studie undersökt hur bloggens kraft och makt kan användas ur 
marknadsföringshänseende. De beskriver bloggen som en effektiv kanal för word-of-mouth-
marknadsföring där en opinionsledare, i detta fall bloggaren, med hjälp av sin högre sociala 
status kan leverera produktinformation och rekommendera särskilda varumärken till bloggens 
läsare. Li och Du (2011) har med hjälp av fyra parametrar som de påstår har en avgörande 
betydelse för utvecklandet av eWOM försökt förklara hur framväxten av så kallade hot blogs 
går till.  
 
Av dessa parametrar lyfter de fram relationen mellan bloggaren och bloggläsaren som den 
främsta indikatorn på att bloggaren blir en opinionsledare och att eWOM i sin tur blir effektiv. 
Författarna delar in relationen mellan bloggaren och bloggläsaren i två beståndsdelar, sociala 
band och identifikation. Styrkan i det sociala bandet mellan bloggaren och läsaren beror på 
hur nära och frekvent samspelet dem emellan är. När dessa band är starka har bloggaren en 
större påverkan på och en större möjlighet till att övertyga läsaren om en särskild åsikt. 
Identifikation förklarar författarna som i vilken grad bloggaren och bloggläsaren liknar 
varandra och huruvida bloggläsaren kan identifiera sig själv med bloggaren. Detta är en 
avgörande faktor för hur mycket bloggläsaren tar åt sig av bloggarens åsikter och hur stort 
förtroende bloggläsaren får för bloggaren. En del i deras förklaring av identifikations-
begreppet är också hur mycket bloggens läsare kan identifiera sig med varandra vilket också 
har betydelse för hur effektivt eWOM blir efter att opinionsbiladaren skapats. Författarna 
menar att identifikationen av hot blogs och deras opinionsledare är värdefull information för 
företaget då de kan använda sig av den starka relation som finns mellan den opinionsledande 
bloggaren och dennes läsare i marknadsförande syften. Detta antingen för att marknadsföra en 
särskild produkt eller stärka bilden av sitt varumärke eller för att återvinna ett förtroende till 
en produkt eller sitt varumärke. För att anpassa modellen till vår studie har vi valt att visa hur 
relationsparametern kan utvecklas till att bloggaren blir en opinionsledare vilket i sin tur leder 
till att effektiv eWOM utvecklas. 
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Figur 4. En reviderad version av Li och Du´s (2011) modell av hur bloggar utvecklas till opinionsledare 
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Kapitlet inleds med en beskrivning av tillvägagångssättet vid insamlandet av empirin följt av en 
presentation av vårt empiriska resultat kopplat till våra indikatorer. 

4. Empiri 

 
Som vi nämnde i metoddelen kommer vi att använda oss av anonymitet i enlighet med det 
som Repstad (2007) kallar för avpersonalisering. Vi kommer därför inte att nämna personerna 
vid deras rätta namn. Före redovisningen av det empiriska resultatet väljer vi att presentera 
våra intervjupersoner med deras fiktiva namn. Detta för att göra kapitlet mer läsvänligt och 
förståeligt för läsaren. Klara, Tina, Jessica, Rasmus, Dennis, Anna och Mattias är de namn vi 
gett våra respondenter. Samtliga respondenter var födda mellan 1983 och 1992 vilket gör att 
de tillhör den åldersmässiga definitionen av Generation Y vi använder oss av i denna uppsats.  
 
4.1 Bloggar och sociala medier 
 
Det framkom att samtliga av våra sju respondenter var dagligt aktiva på sociala medier. Vi 
visste sedan tidigare att våra respondenter läser och följer bloggar kontinuerligt. Andra sociala 
medier det visade sig att våra respondenter besöker frekvent är framförallt Facebook och 
Instagram. Det vanligaste skälet till att respondenterna läser bloggar är för att få inspiration, 
fem av respondenterna uppgav att de tycker om att inspireras av bloggaren eller särskilda 
blogginlägg. En annan vanlig anledning var att få ta del av andra människors liv och åsikter. 
Mattias förklarade detta på följande sätt: 
 
"Jag tycker det är intressant att höra folks åsikter istället för referat av vad som har hänt eller 
så, det är annorlunda från det vanliga flödet" 
 
Innehållet i bloggarna som respondenterna läste varierade, men det som samtliga respondenter 
hade gemensamt var att de läste en eller flera bloggar skrivna av privatpersoner. Det märktes 
en tydlig skillnad gällande innehållet i bloggarna mellan de manliga och kvinnliga 
respondenterna. De vanligaste bloggarna hos de kvinnliga respondenterna var de där 
bloggaren delar med sig av händelser ur sin vardag vilket gör att läsaren får en tydlig inblick i 
bloggarens liv. Dessa bloggar skrivs oftast av mer kända personer, som exempelvis Carolina 
Gynning och Sofi Fahrman. De bloggar de manliga respondenterna läser skrivs däremot i 
regel av privatpersoner inom mode och sport, som inte på samma sätt delar med sig av sitt 
privatliv.  
 
4.2 Varumärken 
 
När våra respondenter försöker ge sin egen personliga definition av vad ett varumärke är för 
något går åsikterna ganska så brett isär. Åsikter som kommer igen bland flera av dem är att 
varumärket är det man associerar med själva företaget och att de egenskaper eller värderingar 
företagen har ryms i varumärket. En definition likt den Dennis ger visar på detta: 
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 ”Det man kopplar till företaget. Märket liksom. Vad företaget står för på ett djupare plan”. 
 
I respondenternas redogörelser av vad som gör att de konsumerar ett särskilt varumärke 
framgår det att den vanligaste anledningen är att de har sett varumärket i fråga på en särskild 
person eller i ett särskilt sammanhang. Fem av de sju respondenterna påstår sig ta 
rekommendationer eller åsikter från bloggare i beaktning när de ska välja att konsumera ett 
särskilt varumärke. Ytterligare vanliga anledningar respondenterna uppgav vid val av 
varumärke var kvaliteten på varumärket och att personer i deras omgivning använde eller 
rekommenderade varumärket. För att ett förtroende ska skapas gentemot ett särskilt 
varumärke så angavs varumärkets värderingar och att man själv kan stå för det som 
varumärket står för som det vanligaste skälet. En av de fem respondenter som tyckte det var 
Mattias som på följande vis förklarar och exemplifierar hur hans förtroende till ett varumärke 
skapas: 
  
”För att skapa ett starkt varumärke ska man ha bra värderingar. Men om man sen missar 
sina värderingar dröjer det en lång tid innan man får tillbaka det. Svårt att bygga upp om 
man tappar det. Till exempel Livsmedlet Änglamark som bara kör ekologiska produkter. Ett 
varumärke som har tydliga värderingar och som folk kan förknippa sig med. Det de står för 
kan jag relatera till, då får jag ett förtroende”. 
 
Dennis och Mattias berättade senare att de vid något tillfälle valt bort varumärken som de 
tappat förtroendet för. De förklarade det med att de värderingar de trodde att varumärket stod 
för visade sig vara några helt andra. Detta gjorde att de tappade förtroendet för varumärket 
och valde istället andra varumärken före detta. Mattias berättar om ett varumärke som han 
tappat förtroende för:  
 
”De har raserat sina värderingar. Förtroendet försvinner. IKEA exempelvis har tappat i mitt 
förtroende när Ingvar Kamprad ska vara lik vanliga människor men sen har gömt undan 
pengar i Lichtenstein och såna grejer. Då tappar det hos förtroende hos mig”. 
 
Flera av intervjupersonerna nämner vikten av kvaliteten på varumärket och att varumärket 
motsvarar deras förväntningar som källor till förtroende. Även att varumärket är välkänt och 
att det har en bra bakgrund är anledningar till att några av intervjupersonerna får förtroende 
för ett varumärke. 
 
Sex av sju respondenter tyckte att de på ett eller annat sätt kunde känna igen sig i eller 
identifiera sig själva med de varumärken de använde. Respondenten Anna svarade bara kort 
att: 
 
”Japp det är precis det jag gör. Det är jag, dessa varumärken” 
 
Respondenten Rasmus går in lite mer ingående på hur han tycker att han identifierar sig med 
ett särskilt varumärke: 
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”Ja, i så fall något varumärke jag har förtroende för. Jag gillar ett märke som heter All Saints 
som jag har köpt mycket grejer av. Ganska minimalistiska, mörka grejer. Färgerna sticker 
inte ut så mycket och de är ganska naturnära, lite som jag är som person också. Att jag inte 
vill sticka ut för mycket”. 
 
4.3 Varumärken i bloggar 
 
Samtliga respondenter ansåg att det var vanligt att varumärken exponerades i de bloggar de 
läser. Huruvida bloggaren ses som en spridare av varumärken skilde sig mellan de olika 
respondenterna. Bloggandet ses som en plattform för att sprida varumärken eftersom den når 
ut till många genom internet. Tre av sju respondenter säger att det dessutom är en bra 
plattform och de anser att spridningen är en förklaring till inspiration. Fem av respondenterna 
ansåg att det borde vara en effektiv kanal för att sprida varumärken. En respondent var något 
kritisk till fenomenet. Anna förklarar hur hon ser på samarbetet mellan bloggaren och 
spridning av varumärken som sådana:  
 
”Vissa har väl något form av samarbete och ibland ses det lite genomskinligt att man märket 
att det är gratisreklam, alltså att hon har fått någonting för att skriva om produkten och det 
känns irriterande”.  
 
Samtidigt förklarar Anna att hon fortsätter att läsa bloggen ändå samt att det finns bloggare 
hon litar på, hon är säker på att de lägger upp produkter som de faktiskt vill tipsa om. Klara 
lade fram en annan synvinkel mellan bloggaren och spridningen av varumärket. Klara 
förklarar sambandet som: 
 
”Bloggaren är ett varumärke som använder sitt varumärke till att få andra varumärken att 
sprida sina varumärken genom hennes blogg” 
 
Samtliga respondenter svarade ja på frågan om de tipsade andra om att läsa en särskild blogg. 
Det var även flera av respondenterna som tipsat andra personer om varumärken 
respondenterna stött på i bloggar, specifika exempel på varumärken kunde respondenterna 
inte ge. De visste däremot vilken typ produkt de tipsat om, exempelvis om det var mode, 
smink eller kläder.  
 
4.4 Bloggen som opinionsledare 
 
Fem av respondenterna kunde påminna sig om att de ändrat uppfattning om ett varumärke i 
positiv bemärkelse efter att en bloggare exponerat varumärket i bloggen. En respondent har 
ett konkret exempel på när han fått upp ögonen för ett specifikt varumärke genom en av de 
bloggar han följer kontinuerligt, Mattias beskriver: 
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”Tillexempel i en modeblogg jag följer. Det har nog hänt. Jag var lite negativt inställd till 
Adidasgrejer innan jag såg det i en modeblogg. Bloggaren gjorde det lite mer accepterat, mer 
fokus på mode än på bara sport. En plats i ett finare sammanhang eller så” 
 
Vidare beskrev Anna att hon blir färgad av det hon läser och att hon tänker att om en bloggare 
tycker något är jättebra borde hon också tycka det. Respondenten påpekar samtidigt att hon är 
medveten om att en produkt eller ett varumärke inte kanske passar för henne även om 
bloggaren anser att det är jättebra. 
 
Att respondenterna ändrat uppfattning om ett varumärke i negativ bemärkelse efter ett 
blogginlägg är inte lika vanligt. Endast tre av sju respondenter säger sig ha ändrat uppfattning 
om ett varumärke i negativ bemärkelse. Av dessa personer är det bara Rasmus som kan 
synliggöra hur hans inställning till ett varumärke förändrats med hjälp av ett exempel. Rasmus 
berättar om ett blogginlägg där bloggaren skrev att de varumärken som i första hand tillverkar 
kläder inte är lika bra på att göra skor, till skillnad från de varumärken vars produktion till 
största delen består av skor. Det har lett till att Rasmus försöker köpa skor från skomärken 
som endast gör skor. Vidare beskriver Anna att detta inte bara är något som sker efter att hon 
stött på varumärken i bloggar utan att hon generellt kan ändra uppfattning om varumärken i 
negativ bemärkelse. Anna menar i de fall andras åsikter om en produkt är av negativ karaktär 
kan det hända att hon tar till sig det i sin egen bedömning av något. Detta menar hon kan ske 
både på ett omedvetet och på ett medvetet plan.  
 
4.4.1 Förtroende 
 
Sex av de sju respondenterna sade sig ha ett förtroende till de bloggar de följer där förtroendet 
är större till de bloggare de följer mest frekvent. Det som styrde respondenternas förtroende 
för bloggaren var huruvida bloggaren vidrörde det som respondenterna själva anser vara 
viktigt eller intressant. Endast en respondent, Klara, ansåg att hon inte hade ett starkt 
förtroende för de bloggar hon läste. Klara relaterade till produkter i bloggar och menade att 
bloggaren antagligen inte ens testat produkten hon eller han skriver om.  
 
Relationen mellan bloggaren och de varumärken som exponeras i bloggar tolkas olika av 
respondenterna. Mattias och Anna anser att det är viktigt att alltid kritiskt granska en åsikt 
eller något en bloggare skriver. Anna menar att det märks om ett inlägg är uppriktigt eller 
inte, tipsar en bloggare om en produkt en gång tror inte Anna på att bloggaren är uppriktig. Är 
det däremot så att en bloggare skriver kontinuerligt om en produkt menar Anna att detta är ett 
tecken på att det känns som ett verkligt inlägg.  Dennis, Tina och Rasmus ansåg att de mer 
eller mindre påverkas av de varumärken som exponeras i bloggen eftersom de då associerar 
personen i bloggen med det varumärke som framhävs. Klara svarar fortfarande att hon inte 
har ett högt förtroende för bloggar och menar fortfarande att bloggskribenterna lägger upp ett 
inlägg om en specifik produkt om hon eller han får det hemskickat. Jessica ser relationen 
mellan bloggaren och varumärkena som exponeras i bloggen som en win-win situation där 
kanske varumärket i sig tjänar mest på att exponeras i en blogg eftersom personen i fråga som 
bloggar antagligen är känd.  
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Bloggläsarna visade sig identifiera sig med bloggarna de följer väl. Alla respondenterna utom 
Klara ansåg att de bloggare de följer påminner om dem själva eller så strävar respondenterna 
efter att efterlikna bloggaren. Rasmus menar: 
 
”Gillar man personen kan man känna att man är på samma nivå. Det finns en gemensam 
nämnare som gör att man följer den här personen”. 
 
Vidare beskriver Dennis: 
 
”Man ser likheter och tycker de är sköna personer. Man vill vara lite likadan”. 
 
Tina berättar sin relation till bloggaren och hur hon kan se samma egenskaper som hon själv 
har i de bloggare hon följer. Då vi ställde frågan om hon kunde identifiera sig med de 
bloggare hon följer svarade hon: 
 
”Ja absolut, båda mina bloggare. Samma flummighet. Båda är nyblivna mammor och 
ungefär i samma ålder. Liknande intressen och tankesätt ibland också. Hur de tänker 
identifierar jag mig med”. 
 
Bloggarens personlighet är i de flesta fall viktig för att bloggläsarna ska få ett förtroende för 
bloggen. Dennis, Tina, Mattias och Rasmus var de personer som framförallt ansåg att detta 
var viktigt. Tina och Rasmus behöver känna igen sig i bloggarna och känna att bloggarens 
personlighet är en del av deras egna personligheter för att få förtroende för dem. Jessica och 
Anna tyckte också att personligheten spelade en viss roll då de menade att de vill tycka om 
personen de följer och då är ju personligheten en förutsättning för detta. Klara anser däremot 
att bloggarens personlighet är ganska oviktig eftersom hon ändå inte känner dem i 
verkligheten. 
 
4.5 Påverkan av blogginlägg 
 
Vi har valt ut tre blogginlägg med varumärkesexponering som vi visade för våra respondenter 
(se bilaga 2, 3 och 4). Utifrån blogginläggen vill vi att respondenterna ska diskutera 
varumärkesexponering och hur respondenterna anser blogginlägget kan påverka varumärket. 
Detta för att vi ska kunna få en klarare bild av hur Generation Y påverkas av 
varumärkesexponering. Blogginläggen är skrivna av tre olika bloggare som finns med på 
Bloggportalens lista över mest besökta privatbloggar, de vi valt ut är Kenza, Hugo Rosas och 
Kissie (Bloggportalen).  
 
4.5.1 Påverkan av blogginlägg 1 
 
Av våra respondenter hade alla utom en hört talas om bloggaren innan. Det var däremot bara 
en av dessa som följde bloggaren i fråga kontinuerligt. När vi bad respondenterna ge sin syn 
på bloggaren så beskrevs hon av de flesta som en snygg tjej som ansåg att utseende och mode 
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var väldigt viktigt. Flera av respondenterna tyckte att bloggaren verkade ytlig och att hon hade 
en ganska smal syn på livet. Hon ansågs även av några som hjälpsam då de tyckte att hon 
verkade villig att kommunicera med sina läsare. Respondenterna är alla överens om att det är 
ett stort fokus på varumärket i inlägget och att det framställs på ett positivt sätt. Tina ger 
följande korta men tydliga beskrivning av hur exponeringen av varumärket i inlägget påverkar 
henne: 
 
”Stilrent och bra. På ett positivt sätt. Känner själv att jag vill ha ett par Raybans faktiskt”. 
 
Tre av respondenterna förde ett resonemang om hur tydligt varumärket kopplas till bloggaren 
och hur bloggaren gör varumärket till sitt varumärke. Hur relationen mellan bloggaren och 
varumärket framställs i inlägget sätter Dennis följande ord på: 
 
”Hon gör ju Rayban eller varumärket till sitt. Hon förknippar det med sig själv och det ger 
säkert effekt. Hennes följare hänger nog på. Även andra kanske”. 
 
Sex av de sju respondenterna tror att exponeringen i inlägget innebär positiva effekter för 
varumärket. Den sjunde personen trodde att exponeringen inte skulle innebära några effekter 
alls, varken positiva eller negativa. Bland de som trodde på positiva effekter är bloggarens 
personlighet och bloggens karaktär, som beskrivs som snäll och ordentlig, en vanlig 
motivering. Mattias som säger sig tror på positiva effekter har ändå en tvetydig inställning till 
hur varumärket påverkas då han ger följande förklaring. 
 
”Hon är en förebild för många tjejer säkert. Och det kan nog sälja bättre för Rayban. Dock så 
finns det säkert folk som ogillar henne och då kan man kanske välja bort varumärket t.o.m. 
Det är negativt för min del känner jag”. 
 
Ingen av respondenterna trodde att förtroendet för varumärket skulle minska efter 
exponeringen i inlägget. Alla trodde att förtroendet antingen skulle öka eller förbli detsamma. 
De som trodde att förtroendet skulle förbli oförändrat angav att varumärket redan var etablerat 
som anledning. Av de som trodde på en ökning i förtroende till varumärket så formulerade 
Dennis följande formulering som beskriver hur han tror ett företags varumärke kan påverkas: 
 
”Om det påverkas så kanske det ökar. Det framställs ju bra liksom. Men det beror på 
bloggaren och vad hon är för person. Visst hennes följare gillar det men för att varumärket 
på ett större plan ska bli bättre eller få mer förtroende så måste det vara en bra person också. 
Det vet man ju inte. Även om personen följs av många men kanske inte står för nåt bra så är 
det ju tveksamt om det är bra för varumärket”. 
 
4.5.2 Påverkan av blogginlägg 2 
 
Bland respondenterna var det ingen som hade hört talas om bloggaren sen tidigare och således 
var det ingen som heller läste bloggen regelbundet. Respondenterna gav en ganska 
överensstämmande beskrivning av vad de fick för bild av bloggaren. En ung kille som gillar 
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att festa som samtidigt ger ett omoget och märkvärdigt intryck var den allmänna bilden. 
Merparten av intervjupersonerna ansåg att själva blogginlägget var meningslöst, intetsägande 
och tramsigt. Fem av de sju respondenterna anser att Smirnoff som varumärke framställs på 
ett negativt sätt i inlägget. Av dessa fem förenas Rasmus, Dennis och Mattias i ett väldigt likt 
resonemang om att varumärket förtjänar bättre än det sammanhang det exponeras i det här 
inlägget och att varumärket associeras med personer som inte gynnar varumärket. De 
utvecklar sina tankar på följande sätt: 
 
"Det känns som att den här vodkan är bättre än det här inlägget om du förstår vad jag menar. 
Den förtjänar nästan ett bättre sammanhang. Det framställs på ett sämre sätt än vad jag tror 
varumärket vill och gillar". Mattias 
 
"Tror inte varumärket vill vara i det här sammanhanget. Det känns bättre. Känns som att 
varumärket förtjänar att bättre människor använder det. Det tror jag att de tycker iaf". 
Dennis 
 
"Jag tror inte de skulle vilja att Smirnoff associeras med en fet tatuerad 30-årig man. Tycker 
inte att det framställs på ett bra sätt så att säga". Rasmus 
 
Mattias, Dennis och Rasmus anser sedan alla tre att exponeringen av varumärket inte är bra 
för varumärket i längden. Anna och Jessica är av liknande åsikter. Däremot tror både Tina och 
Klara att exponeringen av varumärket är bra då bägge uttrycker åsikten att ”all reklam är bra 
reklam”. I intervjun med Tina kommer vi senare in på det faktum att inlägget handlar om 
studenter och att alkohol förknippas med dem. Tina kommer då på andra tankar och säger att 
förtroendet för varumärket i stort säkert kan minska med tanke på associationen till 
studenterna. Även i intervjun med Rasmus, Mattias och Dennis glider samtalet in på 
associationen mellan varumärket och studenter vilket verkar stärka deras tidigare 
uppfattningar om varumärkets exponering. Mattias och Dennis tror att förtroendet för 
varumärket i och med detta kan minska. Rasmus tror trots kopplingen till studenter att 
förtroendet för varumärket kan öka hos de yngre men att det borde minska hos de äldre. 
 
4.5.3 Påverkan av blogginlägg 3 
 
Alla respondenter utom en kände till bloggaren sedan tidigare men ingen av dem var en 
regelbunden läsare av bloggen. Även här ger samtliga respondenter beskrivningar av hur de 
uppfattar bloggaren som liknar varandra mycket. Bilden de beskriver är en modemedveten tjej 
där mode, utseende och mer ytliga värden är i fokus. Ett par av respondenterna anser att det 
verkar vara en bloggare och en blogg där både personen och inställningen till livet saknar 
djup. Ord som barnslig, tramsig och omogen nämns också, som beskrivningar på bloggaren 
och bloggen.  
 
Merparten av respondenterna tycker att varumärket framställs på ett positivt sätt i inlägget där 
det tydligt framgår att bloggaren gillar och använder varumärket och att det genom bilden 
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exponeras bra. Tinas beskrivning av framställningen i blogginlägget exemplifierar hur denna 
tanke om exponeringen ser ut:  
 
"Det framställs på ett bra sätt. Fina bilder, varumärket i fokus. Det framgår tydligt vilket 
varumärke som gäller, det är Marc Jacobs liksom. Bra exponering helt klart." 
 
Huruvida varumärkets exponering i bloggen är positiv för varumärket eller ej råder det 
däremot delade meningar om. Klara, Tina och Mattias tror att det är bra för varumärket att 
exponeras i den här bloggen eftersom framställningen av varumärket var positiv och att det 
framgår tydligt vilket varumärke det rör sig om. Mattias ger följande förklaring till varför han 
tror att exponeringen av varumärket gynnar varumärket: 
 
"Det är nog bra, säkerligen. Det finns kanske många tjejer som handlar kommersiella märken 
och det är ju Marc Jacobs. Tror det kan vara ett lyft för varumärket att synas här". 
 
Jessica, Anna, Dennis och Rasmus tror på motsatt effekt, att varumärket inte stärks genom att 
exponeras i bloggen. Rasmus och Dennis är försiktigt negativa till exponeringen av 
varumärket och vilka effekter det kan få på varumärket. Rasmus ger följande beskrivning: 
 
"Eftersom Kissie är en ganska kontroversiell person så läser nog många henne för att få sig 
ett skratt. Så därför tror jag många tänker fy fan, jag ska inte ha en Marc Jacobs-klocka. Jag 
tror bara det är negativt för varumärket". 
 
Dennis är aningen tveksam till effekterna av exponeringen och spekulerar i att det skulle 
kunna vara negativt för varumärket: 
 
"I hennes krets kanske det är positivt visst. Men det beror ändå på personen. Är det en person 
som inte har värderingarna så behöver det ju inte vara bra för varumärket ändå. Många ser 
det men samtidigt så behöver det inte gynna varumärket i längden”. 
 
Jessica och Anna är båda väldigt negativa till bloggaren och tror inte alls att exponeringen av 
varumärket är gynnsam för varumärket. De säger sig inte alls gilla bloggaren som person och 
tar tydligt avstånd från allt bloggaren står för. De är av den gemensamma åsikten att 
exponeringen av varumärket i det här blogginlägget och den här bloggen generellt är mycket 
skadligt för varumärket. Jessica uttrycker sin åsikt så här: 
 
"Jag hatar denna bloggen, hon verkar så oerhört trög och jag delar inget med denna tjej". 
 
De som trodde att varumärket gynnas av exponeringen trodde också att förtroendet för 
varumärket skulle öka genom exponeringen. De som trodde på en negativ effekt av 
exponeringen spådde att förtroendet för varumärket skulle minska i och med det. Dennis var 
den av intervjupersonerna som visade upp en kluven inställning både till vad exponeringen 
skulle innebära för effekter för varumärket och hur förtroendet för det skulle förändras. Han 
förklarar sin dubbla ståndpunkt genom att beskriva förändringen i förtroende för varumärket  
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på följande vis: 
 
"Jag är kluven, det beror ju på. Bland hennes läsare kanske men på det stora hela så är jag 
mer tveksam. Är säkert viktigt för varumärket att personen stämmer ihop med det så att säga. 
Kan vara bra för förtroendet, kan vara dåligt". 
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5. Analys 
 

I det här kapitlet kopplar vi samman empirin med tidigare teorier och studier. Med hjälp av 
dessa kopplingar vill vi visa tendenser och ge exempel på hur Generation Y: syn på 

varumärken kan påverkas av varumärkesexponering i bloggar. 

 
5.1 Generation Y och bloggar 
 
Medlemmarna i Generation Y kännetecknas enligt Lindgren, Fürth & Lüthi (2005) av goda 
kunskaper om Internet och moderna tekniker och är tillika de flitigaste bloggläsarna 
(Lazarevic, 2012). Denna beskrivning stämmer bra in på våra respondenter då de enligt egen 
utsago på daglig basis är aktiva på sociala medier. Deras frekventa läsande av bloggar 
förklarar de med att bloggen är en källa till inspiration samt att de får möjligheten att ta del av 
andras liv och åsikter. På så sätt ser vi en tydlig koppling till Hsu, Lin & Chiang (2013) som 
lyfter just bloggen som en av de mest populära kanalerna för att diskutera och lämna åsikter. 
Denna motivering från läsarna stämmer också bra in På Ströms (2010) teori om att känslan av 
direktkontakt gynnar interaktionen mellan bloggaren och bloggläsaren.  
 
5.2 Varumärkesbyggande och Generation Y 
 
Carlsson (2011) beskriver hur de sociala medierna innebär en möjlighet till långsiktiga 
relationer mellan varumärket och mottagarna men påpekar att förmedlingen av varumärket då 
är utelämnat till kommunikationen mellan exempelvis bloggaren och bloggarens läsare. 
Denna problematik kommer upp till ytan i diskussionen med våra respondenter om hur de 
tycker att företagets varumärke framställs i ett särskilt sammanhang. Fem av sju respondenter 
anser att på det viset Smirnoff framställs i Hugo Rosas blogg har en negativ effekt på 
varumärket i stort. Carlsson (2011) beskriver hur ett företags varumärke kan raseras på en 
minut när förmedlingen av varumärket inte är inom företagets kontroll. Vi vet inte om det är 
Smirnoff själva som ligger bakom exponeringen av sitt varumärke i Hugo Rosas blogginlägg. 
Vi märker oavsett att sammanhanget varumärket exponeras i kan påverka synen Generation Y 
har på varumärket, detta efter vi tagit del av våra respondenters diskussioner kring 
blogginlägget. 
 
När vi lyssnade till våra respondenters resonemang om Hugo Rosas blogginlägg framkom en 
liknande åsikt hos några av dem, de anser att ett varumärke kan påverkas negativt om det 
hamnar i fel kontext. Denna åsikt hos respondenterna går hand i hand med Carlssons (2011) 
där han menar att ett varumärke kan raseras när förmedlingen av varumärket inte är inom 
företagets kontroll. Mattias och Dennis sätter nästan exakt samma ord på att beskriva sin 
uppfattning. Mattias anser att "Den här vodkan är bättre än inlägget" och att "den förtjänar 
ett bättre sammanhang" medan Dennis också ställer sig tveksam till om varumärket vill vara i 
det här sammanhanget och tillägger att "Varumärket förtjänar att bättre människor använder 
det". Flera av respondenterna leder in på att studentfesten är negativ som kontext för Smirnoff 
att synas i. Detta är ytterligare ett tecken på hur varumärket skulle kunna påverkas negativt 
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genom exponering i detta blogginlägg. Tinas uppfattning om inlägget belyser åsikten om 
studentfesten som kontext då hon till en början var av uppfattningen att "all reklam är bra 
reklam" men ändrade sin inställning när hon gjorde kopplingen mellan varumärket och 
studentfesten. Att ett varumärke exponeras i en kontext som Generation Y uppfattar som 
negativ för varumärket har därmed en direkt koppling till hur Generation Y ser på varumärken 
och det förtroende de har för dem. Kotler et.al (2005) menar att i de fall företag ska välja en 
opinionsledare så handlar det om att välja en opinionsledare som passar just deras företag och 
som kan förmedla deras budskap. Att bloggarens värderingar stämmer överens med de 
värderingar ett varumärke står för är något som inte bör utelämnas i det fall ett varumärke vill 
behålla sina konsumenter åtminstone från Generation Y. Mattias menar att ett företags 
värderingar är grunden för att skapa ett starkt varumärke. Han påstår sedan att "om man 
sedan missar sina värderingar dröjer det en lång tid innan man får tillbaka det. Svårt att bygga 
upp om man tappar det". Detta är något som än mer visar vikten av en överrensstämmelse 
mellan värderingar och varumärke vilket leder till en nöjd konsument som får förtroende för 
varumärket. Vi tolkar även Mattias och Dennis resonemang ovan kring Hugos Rosas 
blogginlägg att de ställer sig tveksamma till personligheten och att värderingarna som de 
tycker bloggaren verkar stå för knappast kan stämma överens med varumärkets värderingar. 
Diskussionen kring Hugo Rosas blogginlägg kan ses som en kontrast till diskussionen om 
Kenzas blogginlägg där sex av de sju respondenterna ansåg sättet som varumärket 
exponerades på i blogginlägget borde innebära positiva effekter för varumärket. Varumärkets 
tydliga koppling till Kenza som person var inte heller något som ansågs negativt för 
varumärket. Att värderingarna som Kenza visar upp i inlägget är inget som respondenterna 
antyder skulle kunna vara negativt för varumärket. 
 
5.3 Förtroende och Generation Y 
 
Carlsson (2011) menar att företagen måste identifiera en bloggare som läsarna har förtroende 
för när de väljer att utelämna sitt varumärke. Doyle et.al (2012) pekar i sin studie på att om 
bloggläsaren har ett starkt förtroende till bloggaren så kan detta påverka deras syn på 
varumärken. Studien visar fortsatt att bloggarens personlighet inte har en avgörande betydelse 
för hur starkt förtroende bloggläsaren har för bloggaren. Detta är inte något som stämmer in 
på de preferenser Generation Y-personerna uppger i vår studie vad gäller en bloggare de får 
förtroende för. Av våra respondenter tyckte sex av sju att personligheten i olika hög 
utsträckning hade betydelse. Detta tycker vi än mer belyser betydelsen av att företag är 
noggranna när de väljer vilka personer de väljer att utelämna kontrollen av sitt varumärke till.  
I diskussionen med våra respondenter kring Kissies blogginlägg framkom det även tydliga 
indikationer på betydelsen av bloggarens personlighet för att ett förtroende skulle kunna 
skapas till bloggaren och på så sätt göra exponeringen av varumärket gynnsam för 
varumärket. Rasmus trodde att Kissies kontroversiella personlighet kunde få personer som 
läser bloggen att tydligt ta avstånd från varumärket och att det på så sätt inte skulle gynna 
varumärket. Jessica och Anna visade väldigt tydligt att de absolut inte tyckte om Kissie som 
person vilket får dem att se negativa effekter av varumärkets exponering. 
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5.4 Identifiering av opinoinsledare 
 
När bloggens krafter kanaliseras på rätt sätt och används likt den starka röst som Frankel 
(2007) beskriver har ett företag en bra möjlighet att nå ut till sina mottagare. Hur denna starka 
röst används synliggörs i teorierna om opinionsledare. Egenskaperna som definierar en 
opinionsledare lyfts fram i Roséns ACTIVE-modell. Detta kan vi känna igen i de 
beskrivningar våra respondenter ger i samtalen om hur de uppfattar bloggare. Som vi tidigare 
nämnt motiverar flera av respondenterna att de läser bloggar för att ta del av någon annans 
åsikter, något vi tolkar som att bloggaren anses av respondenterna vara en person som delar 
med sig av vad han eller hon tycker. Mattias motivering till varför han läser bloggar ringar in 
den egenskapen hos bloggare när han säger att  
 
"Jag tycker det är intressant att höra folks åsikter istället för referat av vad som har hänt eller 
så, det är annorlunda från det vanliga flödet". 
 
Hur bloggaren kan stämma in på ACTIVE-modellens Ahead in adoption tycker vi oss kunna 
utläsa av det faktum att fem av sju respondenter sade sig läsa bloggar för att finna inspiration. 
Vi tror inte att respondenterna skulle söka sig till bloggaren efter inspiration om inte 
bloggaren låg långt fram i utvecklingen och hela tiden förnyade bloggen och kände av vilka 
varumärken som var heta för stunden. 
 
Li och Du (2011) säger att bloggaren kan identifieras som en opinionsledare om denne med 
hjälp av sin högre sociala status lyckas påverka bloggläsarna att konsumera och ta till sig 
särskilda varumärken. Att flera av våra respondenter ur Generation Y förhåller sig till 
bloggaren på detta sätt framgår i våra intervjuer. Flera av respondenterna nämner att de ändrat 
uppfattning angående ett varumärke efter att det exponerats i en blogg. Mattias exemplifierar 
detta så här:  
 
"Jag var lite negativt inställd till Adidasgrejer innan jag såg det i en modeblogg. Bloggaren 
gjorde det lite mer accepterat, mer fokus på mode än på bra sport. En plats i ett finare 
sammanhang eller så". 
 
Att respondenterna anser sig vara benägna att ändra uppfattning om ett varumärke efter 
exponering i ett blogginlägg tycker vi tyder på att de är påverkbara såsom Li och Du (2011) 
beskriver och att bloggaren således kan liknas vid en opinionsledare. Att Mattias ändrar sin 
uppfattning om ett såpass stort varumärke som Adidas efter ett inlägg i en blogg menar vi 
stärker denna ståndpunkt rejält. Detta ser vi som ett tydligt exempel på det inflytande en 
bloggare kan ha på sina läsare. Även om vi inte skulle gå så långt att benämna Mattias som en 
osäker individ likt den Thorstenson (2006) beskriver, ser vi Mattias förändrade inställning till 
Adidas som ett tecken på att hans syn på varumärken kan påverkas av en opinionsledare, i 
detta fall en modebloggare han följer. På så vis placerar vi in Mattias i Lazarsfelds 
tvåstegsmodell som synliggör påverkandesprocessen (Evans, Jamal & Foxall, 2008). Denna 
modell anser vi endast ger en bra grundförståelse av hur bloggaren som opinionsledare ser ut. 
Det som dock inte finns med i modellen är hur opinionsledaren skapas. Dessutom är 
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begreppet eWOM inte en del av modellen, ett begrepp som idag är en tydlig del i relationen 
mellan bloggaren och bloggläsaren (Li & Du, 2011 ). 
 
5.5 Opinionsledaren och vägen till effektiv eWOM 
 
För att förstå hur opinionsledaren skapas och vad som påverkar relationen mellan bloggaren 
och bloggläsarna har vi därför tagit med begreppet eWOM i en modell vi skapat genom en 
bearbetning av Li och Du’s modell (se modell s.20). Hur de sociala banden som bloggläsaren 
har till bloggaren och i vilken grad som bloggläsaren kan identifiera sig med bloggaren är de 
två faktorer som bygger relationen dem emellan och på så sätt bidrar till att bloggaren blir en 
opinionsledare för bloggläsaren. Att det finns ett starkt socialt band mellan bloggläsarna och 
bloggaren tycker vi oss kunna utläsa av att sex av sju respondenter säger sig ha ett starkt 
förtroende för de bloggare de följer mest kontinuerligt. Vi tolkar det höga förtroendet 
bloggläsarna känner i kombination med det kontinuerliga följandet som att samspelet är nära 
och att således den ena beståndsdelen i modellens relations-begrepp uppfylls. Då sex av de sju 
respondenterna dessutom identifierade sig med de bloggare de följde så menar vi att 
identifikationen i modellen också uppfylls. Tinas resonerade enligt följande om hur hon 
identifierade sig med de bloggare hon följde. 
 
”Ja absolut, båda mina bloggare. Samma flummighet. Båda är nyblivna mammor och 
ungefär i samma ålder. Liknande intressen och tankesätt ibland också. Hur de tänker 
identifierar jag mig med”. 
 
Då Tina i sin beskrivning refererar till de bloggare hon följer som ”mina” tolkar vi som ett 
tecken på ett starkt socialt band och att hon då stämmer in på bägge beståndsdelarna i 
relations-begreppet. Med tanke på att Tina tillsammans med ytterligare fem av våra sju 
respondenter stämmer in på de förutsättningar som Li och Du (2011) nämner som 
förutsättningar för att bloggaren ska bli en opinionsledare tolkar vi som att våra respondenter 
ur Generation Y i allra högsta grad är mottagliga för det bloggaren förmedlar och låter sig 
påverkas därefter. Således anser vi att våra respondenter ur Generation Y stämmer in på de 
effekter Li och Du (2011) pekar på att företag kan få av att exponera sitt varumärke i bloggar. 
Studien visar att eWOM blir effektiv som en reaktion av att bloggaren blir en opinionsledare. 
Att eWOM blir så pass effektiv att ett varumärke kan spridas vidare till andra personer av de 
som läser bloggen är dock inte något vi tagit för givet bara för att vi tycker oss kunna utläsa 
att våra respondenter har en relation till bloggaren som liknar relationen till en opinionsledare. 
När vi går till våra respondenters svar om deras benägenhet att sprida särskilda bloggar till 
andra samt sprida varumärken de stött på i bloggar relaterar vi detta till en effekt av eWOM. 
Samtliga respondenter säger sig ha tipsat om en blogg till människor i sin omgivning vilket 
tyder på en eWOM-effekt, likt Chan & Ngai (2011) beskriver. En effekt som bör innefatta 
varumärken med tanke på att samtliga respondenter följer bloggar där varumärkesexponering 
är vanligt. Om inte detta skulle vara tecken nog så säger sig dessutom fem av respondenterna 
inte bara ha spridit en särskild blogg vidare utan även spridit särskilda varumärken de stött på 
i bloggar. Dessa fem har svårt att namnge ett särskilt varumärke de har spridit, något som 



    

34 
 

tyder på att de sprider varumärken i större utsträckning än de själva är medvetna om. Dennis 
beskriver bloggen som spridare av varumärken och säger att  
 
"Kan ju bara gå till mig själv, jag stöter ju på mycket varumärken själv där och kan ibland 
snacka vidare om det. Ibland surra i kommentarerna". 
 
 Huruvida Dennis sprider varumärken själv förklarar han på följande vis:  
 
"Fattar jag tycke för varumärket delar jag absolut med mig". 
 
Med dessa resonemang i åtanke menar vi att Generation Y:s syn på varumärken och 
förtroendet för det stärks genom eWOM som en effekt av att bloggarna blivit opinionsledare. 
Relations-begreppet som Li och Du (2011) menar gör bloggaren till en opinionsledare, kan 
även kopplas till Generation Y-personerna i vår studie vilket tyder på att deras syn på 
varumärken därmed kan påverkas positivt genom exponering i bloggar i de fall de ser 
bloggaren som en opinionsledare. Deras förtroende för ett varumärke också ökar efter 
exponering i bloggar med tanke på att sex av sju respondenter sade sig ha ett starkt förtroende 
för bloggaren, något som vi angav i motiveringen till att det fanns ett starkt socialt band 
mellan bloggare och våra respondenter. Med detta i åtanke ser vi att i de fall bloggaren ses 
som en opinionsledare kan det vara ett bra verktyg för företag om de vill ändra den illojala 
inställning gentemot varumärken som Lazarevic (2012) menar att Generation Y kännetecknas 
av.  
 
5.6 Generation Y och vägen till varumärkeslojalitet och brand equity 
 
Termen brand equity beskrivs av Kotler et.al (2005) som det värde kunden uppfattar ett 
varumärke har, ett värde som grundar sig på relationen mellan varumärket och kunden där den 
lojalitet kunden känner gentemot varumärket är en viktig del i relationen. Buil et.al (2013) 
visar i sin modell (se modell s13) hur kunden utvecklar varumärkeslojalitet och hur detta 
sedan leder till brand equity. För att kunna avgöra huruvida vår studie kan säga något om hur 
brand equity hos Generation Y ökar efter exponering av ett företags varumärke i bloggar har 
vi använt Erdogmus och Büdeyri-Turans modell (se modell s.16) över hur varumärkeslojalitet 
hos Generation Y uppnås. Modellen lyfter fram kongruensen mellan Generation Y-personens 
identitet och varumärkets identitet som en väg till varumärkeslojalitet. Att denna kongruens 
mellan den egna identiteten och varumärkets identitet har betydelse för att en varumärkes-
lojalitet ska skapas är något även vår studie över Generation Y visar tydligt då sex av våra sju 
respondenter säger att de identifierar sig själva med några av de varumärken de känner ett 
förtroende för. Anna svarar kort och koncist när hon får frågan "Japp, det är precis det jag 
gör. Det är jag dessa varumärken" medan Rasmus mer utförligt berättar om hur klädmärket 
All Saints är något han identifierar sig med då märkets kläder inte sticker ut så mycket utan är 
ganska naturnära, precis som han är som person. Både Mattias och Dennis förtydligade vikten 
av identifikation med ett varumärke med liknande resonemang. De berättade att de valt bort 
ett varumärke då det visade sig att de värderingar de trodde företaget stod för inte stämde 
överens med deras egna värderingar. Detta tycker vi förstärker personality congruence som en 
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viktig del för att uppnå varumärkeslojalitet hos Generation Y. Detta behövs för att sedan 
kunna öka det värde Generation Y sätter på deras varumärke vilket stärker deras varumärke i 
stort. I vår tidigare diskussion om generaliserbarhet nämnde vi att tillräckligt tydliga tendenser 
i resultatet av en kvalitativ undersökning kan göra det legitimt att göra anspråk på att 
generalisera ett resultat i efterhand. Här skulle vi efter resultaten i vår studie vilja addera 
ytterligare en komponent till modellen över hur varumärkeslojaliteten uppnås. Med tanke på 
hur tydligt vi kunde knyta an våra respondenter till relations-begreppet i vår reviderade 
modell över hur en opinionsledare skapas, lägger vi därmed till en komponent som beskriver 
vikten av yttre påverkan som en länk till varumärkeslojalitet. Med yttre påverkan menar vi 
den påverkan vår studie visar att bloggaren har när det kommer till att färga Generation Y-
personens syn på ett varumärke och förtroendet för det. Om bloggaren fungerar som en 
opinionsledare utifrån relations-begreppet i modellen likt vår studie visar kan de varumärken 
som exponeras i bloggen alltså få ett högre värde i Generation Y:s ögon, en ökad brand 
equity. När ett företag ska identifiera rätt bloggare, som Carlsson (2011) menar är nyckeln till 
ett lyckat varumärkesbyggande, är det således relations-begreppet som företaget ska ha som 
referenspunkt om det är Generation Y de vill påverka. Kanske är inte Generation Y så illojal 
mot varumärken som Lazarevic (2012) vill hävda. Generation Y kan visa upp lojalitet 
gentemot varumärken i de fall de känner att varumärkets identitet stämmer överens med den 
egna identiteten i enlighet med personality congruence (Erdogmus & Büdeyri-Turans, 2012). 
Även förtroendet Generation Y känner gentemot bloggaren som opinionsledare gör att de kan 
vara lojala mot varumärken i högre utsträckning och inte är så notoriskt illojala som Lazarevic 
(2012) påstår. Här ser vi också en likhet i det som Parment (2008) menar är ett karaktärsdrag 
för Generation Y-personer, nämligen att de baserar sina val och beslut på vem de vill vara och 
vilken grupp de vill tillhöra. Om det sammanhang som bloggen innebär, där personer ur 
Generation Y kan identifiera sig både med opinionsledaren och andra följare av bloggen kan 
det skapa en lojalitet mot ett varumärke. Ett val av varumärke som de kan dela med andra 
bloggläsare och en person likt opinionsledaren som de har förtroende för. På så sätt kan 
företag med hjälp av bloggen som kontext och bloggaren som opinionsledare värja sig mot 
den illojalitet gentemot varumärken som Lazarevic (2012) lyfter fram hos Generation Y. Ett 
karaktärsdrag vår studie alltså visar inte alls behöver vara en sanning vad gäller Generation Y 
i de fall varumärket exponeras i rätt sammanhang av rätt person. 
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I detta kapitel ger vi svar på vår problemformulering och vi kommer även besvara vårt syfte. 
Detta gör vi genom att lyfta fram tydliga tendenser från vår analys. Vid slutet av detta kapitel 

ger vi också förslag till fortsatt forskning.  

6. Slutdiskussion 

 
6.1 Slutsatser 
 
Då syftet med denna uppsats är att undersöka hur Generation Y förhåller sig till 
varumärkesexponering som finns i bloggar och hur de ser på förhållandet mellan bloggare och 
varumärket vill vi här lyfta fram de tydligaste tendenserna analysen av vår empiri visar.  
 
Hur kan exponering av varumärken i bloggar påverka Genration Y:s syn på varumärken? 
 
Intervjuerna med våra respondenter visar tydligt att de ser en problematik i de fall företagen 
inte har kontrollen över förmedlingen av varumärket. De lyfter i diskussioner fram hur 
negativa kontexter som varumärken kan hamna i kan innebära negativa effekter för 
varumärket och påverka förtroendet för varumärket i negativ riktning. Detta exemplifieras 
bland annat i diskussionen om exponeringen av varumärket Smirnoff i ett av våra utvalda 
blogginlägg. Flera av respondenterna tror inte att varumärket skulle ge sitt samtycke till att 
associeras med vare sig personerna i inlägget eller studentfesten som påtalas i inlägget. De 
tror att den negativa kontexten i förlängningen kan påverka varumärket negativt. 
Personligheten hos bloggaren ses av respondenterna som en viktig faktor för att förtroende 
ska kunna skapas till bloggaren. Personlighetens betydelse exemplifieras dels med 
respondenternas olika förhållanden till de bloggare de följer och dels med personligheterna i 
de utvalda blogginläggen. Detta visar därmed att personligheten hos bloggaren är ett viktigt 
kriterie att ta i beaktning bloggen väljs som kanal att exponera sitt varumärke i.  
 
Respondenternas förhållningssätt till de bloggare de följer stämmer överens med flera av de 
teorier som beskriver hur en opinionsledare identifieras. De visar även en benägenhet att 
påverkas av bloggarna i sin inställning till olika varumärken. Detta tyder på att Generation Y-
personen till stor del förhåller sig till bloggaren som en opinionsledare vilket ger en bra 
möjlighet att kunna påverka Generation Y:s syn på varumärket med hjälp av bloggen. I ett 
företags jakt efter en opinionsledare är som vi tidigare nämnde bloggarens personlighet viktig 
att vara medveten om. För att minimera risken att ett varumärkes rykte raseras när det hamnar 
i fel kontext är det viktigt för de som står bakom varumärket att närma sig bloggaren på ett 
djupare plan. Förutom att identifiera en bloggare med rätt personlighet har vikten av 
bloggarens värderingar stämmer överens med de värderingar som företaget och företagets 
varumärke står för lyfts upp som en faktor för hur medlemmar i Generation Y uppfattar ett 
varumärke i vår undersökning. 
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För att bloggaren än mer ska verka som en opinionsledare är det viktigt för våra respondenter 
att de kan identifiera sig med bloggaren och att det finns ett starkt socialt band dem emellan, 
precis på det sätt som Li och Du´s modell (2011)  synliggör i vår reviderade version. Om 
dessa två kriterier uppfylls och opinionsledaren skapas kommer det också resultera i en 
eWOM-effekt vilket också visade sig i vår empiri. Våra respondenter är benägna att tipsa om 
bloggar till personer i sin omgivning och rekommenderar och sprider även varumärken vidare.   
Detta ser vi som en tydlig tendens på en eWOM-effekt hos våra respondenter. Detta är något 
som företag bör känna till för att försäkra sig om att deras varumärke ska få ta del av eWOM-
effekten Generation Y-personerna i vår studie bidrar till. Varumärken bör därmed exponeras i 
de bloggar som Generation Y personerna både identifierar sig med bloggaren och i de bloggar 
de känner ett starkt socialt band med. Spridningen av ett varumärke genom eWOM kommer 
präglas av den positiva syn på varumärket som personer ur Generation Y utvecklat i sin 
relation till bloggaren i egenskap av opinionsledare.  
 
Det värde en konsument sätter på ett varumärke benämns av Kotler et.al (2005) som brand 
equity. För att brand equity ska öka är varumärkeslojalitet en faktor som spelar in. Vår studie 
visar en överensstämmande med Erdogmus och Büdeyri-Turans modell (2012) som pekar på 
hur varumärkeslojalitet hos Generation Y uppnås. Att varumärkets identitet ska stämma 
överens med den egna identiteten anger våra respondenter som viktigt i deras val av 
varumärken. Våra intervjuer med Generation Y-personer stämde väl överens med hur 
relations-begreppet skapar en opinionsledare. Därför har vi dragit slutsatsen att de bloggare 
som våra respondenter följer har en väldigt stark påverkan på deras syn på olika varumärken 
och vilka varumärken de får förtroende för. I de fall Generation Y ser bloggaren som en 
opinionsledare och känner förtroende mot denna kan det bidra till att ändra deras illojala 
inställning gentemot varumärken. Detta beror på den lojalitet de känner mot bloggaren och 
den påverkan vår studie visar att bloggaren har på Generation Y. Tendensen ser vi som så 
tydlig att vi till och med vill addera en komponent i modellen över hur varumärkeslojalitet 
uppnås. Med detta i åtanke drar vi också slutsatsen att det värde Generation Y sätter på ett 
varumärke ökar om detta lyckas identifiera rätt blogg att exponeras i. Hur exponeringen av ett 
varumärke i bloggar påverkar hur Generation Y ser på varumärket är alltså beroende av vilken 
bloggare som exponerar och förmedlar varumärket. Om rätt bloggare exponerar varumärket 
påverkas Generation Y:s syn på varumärket på ett positivt sätt. Exponeringen i bloggar 
påverkar dock Generation Y:s syn på varumärket negativt i de fall det hamnar i en kontext där 
en bloggare med fel personlighet och värderingar kontrollerar förmedlingen av varumärket. 
 
Vår studie visar också att Generation Y inte behöver vara så illojal gentemot varumärken som 
Lazarevic (2012) vill hävda utan det finns faktiskt sätt att värja sig mot detta karaktärsdrag. 
Om bloggen som kontext innebär ett sammanhang för Generation Y där de kan vara dem de 
vill vara och tillhöra en särskild grupp under ledning av opinionsledaren kan utveckla en 
varumärkeslojalitet. Förhållningssättet mellan bloggaren samt Generation Y som vår studie 
visar är värdefull då ett varumärke ska marknadsföra sig gentemot Generation Y 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Innan vi startade intervjun presenterade vi oss själva och förklarade i korta drag vad vår 
uppsats skulle handla om och hur vi skulle behandla den information respondenterna gav oss 
under intervjun. Vi startade intervjun med att be berätta lite om deras användande av bloggar 
och sociala medier. Sedan övergick intervjun successivt till frågor som behandlade våra olika 
indikatorer, något som bjöd in till mer uttömmande svar. 
 
Bloggar och sociala medier 
 
Hur ofta är du aktiv på sociala medier? 
 
Vilka sociala medier är du aktiv på? 
 
Hur ofta läser du bloggar? 
 
Vilka bloggar läser du? 
 
Varför läser du bloggar? 
 
Varumärken 
 
1. Vad är ett varumärke för dig? 
 
2. Vad får dig att konsumera ett särskilt varumärke? 
 
3. Hur får du förtroende för ett varumärke? 
 
4. Kan du identifiera dig själv med några av dessa varumärken?  
 
5. Om du någon gång valt bort ett särskilt varumärke, vad har det i så fall berott på?  
 
Varumärken i bloggar och eWOM 
 
6. Hur vanligt är det att varumärken exponeras i de bloggar du läser? 
 
7. Hur ser du på bloggare som spridare av varumärken? 
 
8. Har du någon gång rekommenderat någon i din omgivning till att läsa en särskild blogg? 
  
9. Har du någon gång tipsat en person i din omgivning om ett varumärke du stött på i en 
blogg? 
 
Bloggen som opinionsledare 



    

 
 

 
10. Har du någon gång ändrat din uppfattning om ett varumärke i en positiv bemärkelse efter 
ett blogginlägg?  
 
11. Har du någon gång ändrat din uppfattning om ett varumärke i negativ bemärkelse efter ett 
blogginlägg?  
 
12. Hur se ditt förtroende ut till de bloggar du läser?  
 
13. Hur ser du på relationen mellan varumärket som exponeras i bloggen och bloggaren? 
 
14. Kan du identifiera dig själv med de bloggare du följer? 
 
15. Hur viktig är bloggarens personlighet för att du ska få ett förtroende för bloggaren? 
 
Påverkan av blogginlägg 
 
Inför intervjuernas avslutade del visade vi upp tre utvalda blogginlägg som alla exemplifierar 
tydliga varumärkesexponeringar. Personen ombads sedan att läsa igenom inlägget i sin helhet 
innan de svarade på de tillhörande frågorna.  
 
16. Vad får du för bild av bloggaren? 
 
17. Vad tycker du blogginlägget som sådant? 
 
18. Hur tycker du att varumärket framställs i detta blogginlägg? 
 
19. Hur tror du synen på varumärket kan påverkas av att exponeras i detta blogginlägg? 
 
20. Hur tror du att förtroendet för varumärket kan påverkas av exponeringen i detta 
blogginlägg? 
 
  



    

 
 

Bilaga 2:1 Kenza 

WAYFARERS 
Det är ett par frågor som återkommer hela tiden trots att jag svarat på dem massvis med 
gånger. Men det är lätt att missa. Med ett enkelt sök på Google hittar ni dock svaret på nästan 
allt, sök t.ex. Kenza locktång så hittar ni svaret på en gång. Eller är det bara jag som googlar 
allt hela tiden? Haha.. Iallafall, de topp 3 mest frågade frågorna är vilken mascara jag 
använder (Maybelline define-a-lash), hur lång jag är (171 cm) och vilken locktång jag 
använder (artist curling iron 19 mm). 

En annan fråga som förekommer ofta är vilken modell mina kära RayBans är. Modellen heter 
RayBan wayfarers RB2140 storlek 50. Favoritbrillorna utan tvekan! Jag bär dem nästan varje 
dag och det har jag gjort de senaste åren.  

// There is a few questions you ask me all the time even though I’ve answered them many 
times. But it’s easy to miss. Anyway, the top 3 most asked questions are what mascara I use 
(Maybelline define-a-lash), how tall I am (171 cm) and what curling iron I use (artist curling 
iron 19 mm from OBH nordica). Another question that pops up a lot is what kind of model my 
RayBans are. The name is RayBan wayfarers RB2140 size 50. My favorite sunnies, no doubt! 
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Bilaga 2:2 Hugo Rosa  
 
Studentskiva på G 
Publicerat: april 11, 2013 kl. 20:52 av Hugo Rosas  

Nu ska jag försöka förklara det här så det blir rätt. Det är Paulas plastpappas lillebrors studentskiva 
som vi ska på.  

Teamet i kväll består av mig och min plastsvärfar och det känns livsfarligt med tanke på att han dricker 
vodka som om det vore vatten. 

 



    

 
 

 

 



    

 
 

Bilaga 2:3 Kissie 
 

 
 

Vilken ska jag välja..? 

Av Alexandra ~ 22 augusti, 2012 

Jag kollar runt lite på klockor.. Känner att det är dags med en ny + det blir en present till mig själv för jag gjorde så 

bra ifrån mig igår! Man måste ju belöna sig själv när man gjort någonting bra, hihi! Nej men dessutom har jag 

kikat rätt länge på Marc Jacobs klockor som jag tycker är så sjuuukt snygga! 

Jag dog lite innombords när jag såg dom här underbara med strass i! Dom är klassiskt snygga med en ”twist” 

på lixom Den finns i 3 olika färger, guld, rosen guld och silver.. Just nu använder jag inte så mycket silver så 

den var jag inte så sugen på.. Fast jag vet verkligen inte vilken jag ska välja?  

 

Klockan hittar du förövrigt HÄR! 
 


