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Den här studien fokuserar på upplevelser, förhållningssätt och åsikter kring reklam i 

medieformatet vloggar. Målgruppen som studien intresserar sig för är unga kvinnor i Sverige. 

Studiens syfte är att skapa och bidra till ny kunskap om relationen mellan reklam och dess 

publiker i ett nytt medieformat.  

 

Det teoretiska ramverk som studien utgår från är delvis förklaringsmodeller som tematiserar 

hur förhållningssättet till reklam ter sig. Även tredjepersonseffekten såväl som 

tvåstegshypotesen blir ytterligare väsentliga begrepp och teorier som knyts an till. Studien 

bygger på iakttagelser av verkligheten i form av unga kvinnors uppfattningar. Med grund i 

detta är ingången till studien öppen. Studiens material kom till genom utförandet av 

kvalitativa fokusgruppsintervjuer. Efter två genomförda intervjuer beståendes av totalt nio 

unga kvinnor genomfördes vidare utförliga transkriberingar av materialet. Under 

analysarbetet bearbetades och grupperades intervjumaterialet och olika teman samt 

kopplingar kunde således urskiljas i det insamlade intervjumaterialet. Resultatet i sig utgår 

från det material som inhämtades under fokusgruppsintervjuerna och kopplas slutligen an 

till både det teoretiska ramverket såväl som den tidigare forskningen som presenteras. 
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ABSTRACT 
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Title and subtitle (English): ”Something more than just advertising” - A qualitative focus 

group study on young women's perceptions of advertising in video blogs 
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Pages: 49 

 

This study focuses on the experiences, attitudes and opinions regarding advertising in media 

displayed within the outlet of Vlogs. With a target demographic of young women in Sweden, 

the goal in this modern-day marketing analysis, is to evaluate the direct relationship and 

correlations with viewers, content, and conversion of customers to the related products and 

services. The theoretical framework of this investigation is based on the evidence displayed 

through numbers case studies and examples, leading to a stronger understanding of 

perceptions within the advertising world of personalized digital media and their target 

audiences. Other theories, such as the Third Person Effect and The Uses and Gratifications 

Theory revealed to play a consistent theme throughout the study. Through qualities focus 

groups consisting solely of the of the criteria of young women living in Sweden, this exercise 

successfully obtained the feedback, opinions and perceptions of nine young Swedish women 

through two interview sessions. Detailed transcripts allowed further dissection to identify 

and distinguish recurring and unique themes throughout the research. The analysis proved to 

be successful in developing a greater understanding for interpretation of digital media on 

user-created video content. 
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1. Inledning  

Idag är internet och sociala medier för de allra flesta en självklar del i vardagen. Människor är 

präglade av det ständiga informationsflöde som vi tar del av på internet och sociala medier. 

Medierna har därför onekligen en makt i dagens samhälle, men på vilket sätt det faktiskt 

påverkar människor är desto svårare att klargöra (Gripsrud, 2011). Sociala mediers snabba 

utveckling har öppnat upp en stor plattform. Följden utav detta påverkar inte minst den 

sociala interaktion människor emellan, utan även villkoren för företag i 

marknadsföringssyften. Att studera just marknadsföring är således relevant för flera parter i 

samhället då både näringsliv såväl som människor präglas.  

 

Faktum är att internet idag är den största reklambäraren i Sverige. Annonsering på sociala 

medier fortsätter ständigt att växa och ta sig nya uttrycksformer (Myndigheten för radio och 

tv, 2015). Ämnet är dock inte endast intressant ur ett ekonomiskt perspektiv i form utav 

marknadsundersökningar. I ett samhälle där vi lever ständigt uppkopplade och med tillgång 

till information, är människors upplevelser och förhållningssätt till den marknadsföring de 

möter en viktig del att avsätta forskningsinsatser åt. Mediekanaler förser oss med 

möjligheten att ta del av information och kunskap som vi önskar finna. Men på grund av att 

det tenderar i allt högre grad att existera bakomliggande och dolda budskap blir det även 

alltmer viktigt att vi tillämpar ett kritiskt tänkande och förhållningssätt till det innehåll vi tar 

del av. Forskning kring svenskars inställning till reklam sammanfattas sedan tidigare som 

komplext. Det förhållningssätt som svenskar tycks ha till reklam beskrivs som en slags 

hatkärlek (Grusell, 2008). 

 

Utifrån den rådande situation i samhället tycker vi oss finna ett särskilt medieformat som blir 

allt populärare, nämligen vloggar. Medieplattformen vlogg är ett snabbt växande och 

populärt medieformat (Sveriges kommunikatörer, 2015). Detta genererar i sin tur även till en 

stor marknadspotential för både marknadsförare och vloggare.  

 

Det är vidare de unga tjejerna i Sverige som i högst utsträckning är aktiva när det kommer till 

att kommunicera över internet och besöka sociala nätverk (Alexandersson & Davidsson, 

2016). Således är dessa en särskild intressant målgrupp att studera. Genom att föra öppna 

fokusgruppsintervjuer med unga kvinnor vill vi med denna studie öka kunskap om 

uppfattningar och attityder gällande marknadsföring i ett nytt och växande medieformat.  

 

Uppsatsen bidrar till att belysa och öka medvetenheten kring målgruppen unga kvinnor och 

presenterar en reflektion kring något som är en naturlig del av många unga kvinnors vardag. 
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Vidare kan studien likväl vara av intresse för yrkesverksamma inom 

marknadsföringsbranschen då den bidrar med en inblick kring personliga upplevelser och 

reflektioner om reklaminnehåll. Studien ämnar att beskriva en grupp unga kvinnors 

uppfattningar och erbjuder på så sätt en möjlighet att förstå sig på en relevant målgrupps 

åsikter och personliga reflektioner. Således kan forskningen vara bidragande till att 

effektivisera och rikta marknadsföring på rätt sätt och i rätt form för att därmed nå en önskad 

påverkan.  
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2. Bakgrund 

Denna del redogör för väsentlig bakomliggande förkunskap. Bakgrundskapitlet bidrar till att 

kontextualisera vår forskningsansats. Kapitlet påvisar även den samhällsrelevans av studien 

som finns i dagens Sverige.  

 

Medieforskaren Mark Deuze benämner vår nutida mediala livssituation som ett liv i medier, 

istället för med medier – därav ett så kallat medieliv. Vidare menar Deuze att på grund utav 

hur medietekniken ständigt finns närvarande förblir vi ständigt uppkopplade, och på så sätt 

blir våra medieliv mer eller mindre till en vardaglig självklarhet (Deuze, 2012).  

 

2.1. Ett medielandskap i förändring  

Årligen ger Myndigheten för radio och tv i Sverige ut en rapport kring aktuell 

medieforskning. I Medieutveckling 2015 redogörs för det nutida medielandskapet med hjälp 

av statistik och fakta. 

I Sverige använder personer i åldrarna 15-24 år internet i 210 minuter under en genomsnittlig 

dag, vilket motsvarar 3.5 timmar av dygnet. Särskilt intressanta tendenser som vidare går att 

utläsa ur rapporten är hur en allt viktigare aktör snabbt växer fram på marknaden. 

Webbplatsen Youtube, som inriktar sig på medieformatet video, har kommit att bli en trend 

där aktiviteten hos svenska folket har expanderat. Även i termer av marknadsföring har 

Youtube likaså kommit att bli en attraktiv kanal för de svenska annonsörerna. Mängden 

reklam i den svenska vardagen överlag är något som har fördubblats på bara några decennier. 

Sedan 2012 är internet den största reklambäraren i Sverige och annonseringen fortsätter 

ständigt att växa och ta nya uttrycksformer i mediekanaler på internet (Myndigheten för radio 

och tv, 2015).  

Institutet för reklam- och mediestatistik ämnar att studera den svenska reklammarknaden och 

dess utveckling. Genom analyser och prognoser publiceras årligen rapporter som presenterar 

och kartlägger hur den svenska reklammarknaden utvecklas. Vad som är intressant relaterat 

till vår studie är den påvisade ökning som skett kring medieinvesteringar av reklaminnehåll på 

internet. Rapporten för år 2015 presenterar en ökning på området med 20,2%. Detta är den 

största ökning inom samtliga kategorier utav reklaminvesteringar som rapporten ifråga 

redogör för (Institutet för reklam- och mediestatistik, 2015).  



6 

 

 

Vidare berör även rapporten statistik över reklaminvesterares produktionskostnader. Den 

produktionskostnad som ökat mest under år 2015 är innehållsmarknadsföring, även benämnt 

som Content marketing. Strategin tillämpas för att målgruppsanpassa och attrahera en tilltänkt 

målgrupp i så stor mån som möjligt. Detta görs genom att skapa kommunikation som tilltalar 

den avsedda målgruppen, både innehållsmässigt såväl som val av kanal (Institutet för reklam- 

och mediestatistik, 2015). Medieformatet vloggar som denna studie inriktar sig på är en 

plattform som till en hög grad erbjuder förutsättningar till att skapa Content marketing. 

 

2.2. Unga kvinnors medieanvändande  

Rapporten Unga och medier är resultatet av den största nationella enkätundersökningen 

som kartlägger medievanor och attityder hos de yngre generationerna i Sverige. Syftet är att 

tillhandahålla en kunskapsbank och faktakälla som är lättillgänglig för allmänheten och 

skapar insikt kring medieanvändande. I den senaste rapporten publicerad 2015 framkommer 

det att den allra vanligaste fritidssysslan bland ungdomar idag är användning av sociala 

medier. Vidare benämns aktiviteten av att se på filmklipp som den sysselsättning som ökat 

mest från tidigare års undersökningar (Statens medieråd, 2015). 

Unga kvinnor är just den målgrupp som i stor utsträckning tenderar att filma, fotografera, 

samt skicka och ladda upp innehåll på nätet. Det är även unga kvinnor som benämns som de 

mest aktiva på sociala medier, ett resultat som även framkommit i tidigare års rapporter 

(Statens medieråd, 2015). 

Andra undersökningar stödjer liknande framställningar gällande kvinnors närvaro på sociala 

medier. Enligt en undersökning av svenska ungdomars internetvanor är det de unga tjejerna i 

Sverige som är mest aktiva när det kommer till att kommunicera över internet och besöka 

sociala nätverk (Alexandersson & Davidsson, 2016). Män i jämförelse tenderar att vara aktiva 

på forum inriktade på underhållning, såsom spel eller musik. Kvinnorna är däremot i allt 

större utsträckning inriktade på de mer användargenererade forumen, det vill säga olika 

typer av sociala medier. Unga kvinnor är således den grupp som dominerar både när det 

gäller att medverka i communities och att blogga (ibid). 

2.3. Vloggar 

Videobloggar, eller vloggar, är en ny form av media och är därför ett relativt outforskat 

område. I artikeln Vlogging: A Survey of Videoblogging Technology on the Web presenteras 

en framställning av vloggar som en ny teknologi och framväxande trend. Författarna kommer 
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fram till att videovloggar har en klar påverkan för medieanvändarna. Vidare förutspås i 

resultatet av studien en fortsatt framväxt och förändring i medieklimatet (Gao, Tian, Huang 

& Yang, 2010). 

Ett svenskt exempel som påvisar den marknadspotential som idag existerar inom området är 

fenomenet PewDiePie. Felix Kjellberg är personen bakom de välkända vloggarna. 

PewDiePie’s kanal på Youtube har i skrivande stund 50,5 miljoner prenumeranter och 14 

miljarder visningar (Youtube, 2016). Företaget Pewdie Productions AB grundades 2012 och 

redan år 2014 gjordes en vinst inom företaget på 63 miljoner kronor (Expressen, 2015).  

Att producera och publicera en vlogg innebär fria tyglar för den så kallade vloggaren, både 

kring val av innehåll såväl val av tidpunkt för publicering. En vlogg är således en video som 

kan ha ett mycket brett innehåll, men i synnerhet innebär en vlogg att vloggaren ifråga själv 

syns och berättar om olika saker rörande sig själv och sitt liv. En vlogg är ett offentligt 

utrymme där publiken enkelt kan engagera sig i innehållet de tar del av och sedan använda 

kommentarsfältet under videon för att integrera med vloggaren såväl som resten av publiken 

(Griffith & Papacharissi, 2010). Vloggar som mediekanal har idag växt fram till kraftfulla 

verktyg att använda för att etablera och skapa online communities, där vloggaren ifråga 

kommunicerar med sina tittare och skapar ett nätverk och community tillsammans (Gao et 

al., 2010). Förut var människor ur ett publikperspektiv allt mer begränsade i sina möjligheter 

till att integrera och involveras (Griffith & Papacharissi, 2010).  

En vloggare gynnas av att i så stor utsträckning som möjligt ha kontakt och involvera sina 

tittare, då detta tillvägagångssätt bidrar till att hjälpa Youtube-kanalen att växa. Publiken 

uppskattar vidare att vloggaren i sina publicerade videos uppträder genuint och är sig själv. 

Detta betyder att vloggaren tenderar att tala som till en kompis och fritt dela med sig av sina 

tankar och åsikter. Vidare är det även vanligt att vloggaren ser till att återkoppla och aktivt 

fråga kring tittarnas åsikter kring ämnen som tagits upp i tidigare innehåll. Genom att göra 

detta kan ett starkt förhållande mellan vloggare och tittare skapas och således byggs även en 

tillit upp. Utbytet sinsemellan genererar i vloggarens räkning till ett uppbyggande av sin 

kanal och även sitt personliga varumärke (Vlognation, 2016).  

Just video är ett känslomedium som erbjuder ett format som är mycket tankeväckande. 

Istället för endast text och bild används rörliga bilder i kombination med ljud. Videoformat 

är således ett bra format att väcka känslor, därför har detta medieformat stor potential att 

kunna påverka sin publik, både kommersiellt och ideologiskt (Ström, 2010). Det 

videoinnehåll som människor tidigare fått ta del av har gått via en produktion, det vill säga 

ett styrt projekt såsom exempelvis inom genren tv eller film. Dessa förutsättningar var 

alltmer begränsade i jämförelse till hur det ser ut idag. I nutid kan istället publiken själv välja 
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vilket typ av material de tar del av på internet. Publiken kan även välja när de önskar göra 

det, och hur många gånger (Griffith & Papacharissi, 2010).  

Det produceras numer en uppsjö av videomaterial dagligen över hela världen. Därmed har 

tittare en riklig tillgång av olika typer av videoinnehåll att ta del av. Innehållen sträcker sig 

ifrån inslag av politik, matlagning eller vetenskap till diverse skönhetstips. ”Youtube har 

under de senaste åren utvecklats till ett helt eget community där framförallt unga följer 

massor av Youtubers som gör roliga sketcher, tipsar om smink och frisyrer och allmänt visar 

upp sina liv” (Häggberg Elin, 2016). Inom forumet av videovloggar finns det vidare en mängd 

olika teman vloggaren kan utforma sitt innehåll utefter. Nedan lyfts ett antal populära och 

förekommande exempel fram med en tillhörande förklaring till vad de innebär. 

Get ready with me - Vloggaren gör sig redo inför någonting och pratar samtidigt med sina 

tittare. Exempelvis kan detta innefatta en video där vloggaren gör iordning sig i håret eller 

sminkar sig.  

Let’s play - Vloggaren spelar ett spel och pratar samtidigt med sina tittare. Vloggaren kopplar 

in sin skärm på ett sådant sätt att tittarna får ta del av förloppet samt följa reaktionerna från 

vloggaren under spelomgången.  

Mukbang - Vloggaren äter mat och pratar samtidigt med sina tittare. Detta kan innefatta 

frukost, lunch eller middag.  

OOTD - Outfit of the day. Vloggaren visar upp dagens klädval, även kallat dagens outfit. Detta 

exempel av videoinnehåll uppfattas ofta som en inspiration för tittarna.  

Q & A - Questions and answers. Översatt betyder termen på svenska frågor och svar, således 

en frågestund där vloggaren svarar på frågor. 

Tag - Tags finns i olika former och utföranden, till exempel Boyfriend Tag eller Best Friend 

Tag. Vloggaren sitter och svarar på en lista av frågor som är aktuella kring den specifika Tag 

som har valts ut. Exempelvis innefattar en Boyfriend Tag en frågestund med vloggaren och 

dennes pojkvän. En Tag fungerar på så sätt att vloggaren som genomfört Tagen i sin tur kan 

skicka vidare denna till en annan vloggare. 

Tutorial - En sorts guide där tittaren får lära sig någonting steg för steg. Detta kan 

exempelvis innefatta praktiska tips kring hur vloggaren sminkar sig. 

Recensioner/unboxings - När vloggaren har en eller flera produkter med tillhörande 

förpackning. Vloggaren öppnar förpackningen steg för steg och visar utförligt allting av vad 
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som finns i. Oftast sker detta i en kombination av en recension av produkten eller 

produkterna ifråga. 

Haul - Vloggaren visar även här upp nya produkter. Finns i olika former och utföranden. Ett 

förekommande exempel kan vara då vloggaren visar upp saker från sin senaste 

shoppingrunda. Vloggaren tar då upp ett plagg i taget och motiverar valet samt återger 

information såsom vad plagget kostade och vart det inhandlades. Det är även ett vanligt 

inslag att vloggaren här provar eller använder plagget ifråga. Exempelvis kan vloggaren göra 

flertalet ombyten av kläder för att visa upp hur dessa ser ut på (Häggberg Elin, 2016). 

Gällande de tre sistnämnda temana förekommer dessa oftast i samband med 

produktplacerad marknadsföring. Vloggaren är då sponsrad av ett företag och har därmed i 

uppgift att marknadsföra deras produkter. 

 

2.4. Reklam i vloggar 

I och med den teknologiska utvecklingen tar reklam sig ständigt nya uttryck och skepnader. 

Idag när medier i allt större utsträckning förbrukas framför en läsplatta, dataskärm eller 

mobiltelefon förändras även förutsättningarna för reklamen. Nya format av marknadsföring 

faller sig därför naturligt (Rosengren & Sjödin, 2011). Nedan följer vidare en djupare inblick 

kring reklam i vloggar. 

 

Som företag gäller det att alltid ligga i framkant gällande att kommunicera och nå ut med 

sina budskap på nya och innovativa sätt. Begreppet influencer har tagit den digitala världen 

såväl som reklambranschen med storm. Definitionen av en influencer och dennes tillskrivna 

roll kan beskrivas som följande: 

 

En influencer är en person som i offentligheten skriver och publicerar bilder 

om sin vardag, händelser i sitt liv, sin konst eller sina intressen. Influencers 

finns i alla former – unga som små – icke-professionella som professionella, 

världen över, och en del av dem tjänar pengar, precis som vilket annat arbete 

som helst. Något som också definierar en sann influencer är att den har en 

speciell förmåga att inspirera och motivera andra genom sitt uppbyggda 

förtroende. (Dailybitsof, u.å.) 

 

Begreppet influencer innefattar således en person som besitter en stor digital påverkan. 

Influencern ifråga kan vara en bloggare, expert, journalist eller vloggare. Den gemensamma 
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förutsättningen för att få tituleringen som influencer är att personen har en stark närvaro 

online och därmed även har en möjlighet att påverka och influera sina följare (Leadric, u.å).  

Idag väljer allt fler företag att använda sig av en influencer som en ersättning för exempelvis 

bannerkampanjer eller traditionella annonser. En influencer och dennes makt jämförs 

många gånger med den påverkningskraft som en person kan styras av efter en personlig 

rekommendation från en nära vän, arbetskollega eller familjemedlem. Denna typ av 

rekommendation eller spridningssätt brukar benämnas som mun till mun metoden, eller 

närmare bestämt som word of mouth. Word of mouth som begrepp kan enklast förklaras som 

när någon du känner förtroende till rekommenderar en produkt eller tjänst till dig 

(Influencer marketing, 2016a). 

Då det skapas nya digitala innehåll varje dag blir vi människor som publik allt mer 

skickligare att filtrera bort den reklam vi inte gillar. Med grund i detta tenderar konsumenter 

i högre utsträckning att ta till sig rekommendationer från en annan konsument. Detta kan 

innefatta en person i denne konsumentens vänskapskrets, men likväl en person som 

konsumenten ifråga följer och tycker sig finna inspiration från på sociala medier. 

Medieplattformen Twitter gjorde nyligen en undersökning som visade hur köplusten hos en 

konsument blir 5,2 gånger större när ett företag väljer att använda sig av en influencer istället 

för att annonsera i en traditionell bannerkampanj. Man kan alltså med detta i behållning 

konstatera att ett samarbete med en influencer kan ge upphov till fantastiska resultat. Att 

investera i marknadsföring hos en influencer är dessutom, sett utifrån marknadsförarnas 

perspektiv, i jämförelse med många andra tänkbara reklamalternativ ett mycket 

kostnadseffektivt sätt att kommunicera på (Influencer marketing, 2016b). 

Om man hittar en person som känns passande till just sitt företag är det även viktigt att se 

över och försäkra sig om att influencern ifråga även har en följarskara av motsvarande 

målgrupp som företaget önskar att nå ut till. Detta i sin tur är en påbörjan av det 

tillvägagångssätt som benämns såsom Content marketing. Som tidigare nämnt förklaras 

Content marketing som innehållsmarknadsföring och beskrivs som ett redaktionellt innehåll 

som ämnar att tillföra kunderna ett så stort mervärde som möjligt. Mer specifikt kan 

begreppet definieras som följande: 

Content Marketing är att skapa bra innehåll som genom att vara bra drar åt sig 

uppmärksamhet. På sikt är det sedan meningen att det ska leda till ökad försäljning. 

Genom att tillhandahålla något som är intresset (där den intresserade kan hitta det) 

bygger du upp ett intresse för din produkt. (Bråth, u.å.) 
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Att använda sig av Content marketing är en strategisk marknadsföringsstrategi där fokus 

ligger på att skapa värdefull, relevant och konsekvent marknadsföring. Detta tillämpas i syfte 

till att behålla en tydlig publik och i slutändan därmed kunna driva en lönsam kundbas 

(Contentmarketing institute, u.å). Att använda sig av just en vloggare är ett ytterst effektivt 

sätt då vloggaren har en möjlighet att prata ut till sina följare under en längre tid. Det blir vad 

som förklaras som ett “långsamt varumärkesbyggande snarare än snabbt direktsälj. 

Kundernas lojalitet ökar när du i lugn och ro berättar om ämnen som intresserar dem – och 

dig.” (Hammarbäck, u.å.). Dagens vloggar och dess communities fortsätter ständigt att växa. 

I takt med en ökad popularitet och närvaro på forumet tenderar även alltmer reklam att 

förekomma. Det har blivit svårare för konsumenter att veta vad för innehåll som är reklam 

och inte. på grund av detta har reglerna kring vad som bör tituleras som dold marknadsföring 

blivit allt hårdare. Att marknadsföring har funnits inom sociala medier via exempelvis 

influencers är ingenting som är helt och hållet nytt, men marknadsföringskanalerna har fått 

ett stort genomslag i mediedebatten om vad som oftast kallas för dold reklam, eller 

smygreklam. Med grund i detta har därmed marknadsföringslagen blivit allt mer 

uppmärksammad. Lagen lyder idag enligt följande: 

 

Enligt marknadsföringslagen (2008:486), ”MFL”, är meddelanden med 

kommersiella syften och kommersiellt innehåll marknadsföring. MFL ställer krav 

på att all marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår 

att det är fråga om marknadsföring. Det ska också som huvudregel tydligt framgå 

vem som svarar för marknadsföringen. Om MFLs kriterier inte är uppfyllda är det 

istället fråga om icke-kommersiell information och skyddas av tryck- eller 

yttrandefriheten. (Nilsson, 2016) 

 

Detta i sin tur förutsätter ett ansvar och extra tydlighet gällande marknadsföring av en 

produkt eller en tjänst i såväl formatet tv, tidning, vlogg eller någon form av socialt medium. 

Reglerna är därmed detsamma oavsett inom vilket forum och mediekanal innehållet 

framkommer i. När man idag producerar en videoblogg räcker det därför inte att märka 

inlägget längst ner, utan följaren ska snabbt kunna förstå att det är ett bakomliggande syfte 

och att marknadsföring av en produkt sker. En vloggare kan markera sitt inlägg på olika sätt, 

att välja att det ska stå annons eller istället företagets namn spelar ingen roll så länge det 

framkommer tydligt att det är en annons. Om detta krav inte uppfylld är det ett brott mot 

marknadsföringslagen (Konsumentverket, 2016). 

 

Det existerar däremot idag dock inget förbud kring att skriva positivt om ett företag eller 

deras tjänster, förutsättningen är då endast att det inte görs i ett bakomliggande 
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kommersiellt syfte. Med detta i beaktning blir svårigheten att skilja på innehåll för tittaren 

påtaglig. Det är svårt att bedöma det bakomliggande syftet av ett sponsrat inlägg publicerat 

av en influencer då dennes utformning och tillvägagångssätt många gånger kan påminna om 

det redaktionella materialet som denne producerar. Det är vidare inte heller en 

underförstådd självklarhet vem som har ansvaret för att lagen ska följas. Svaret är dock 

ytterst okomplicerat; alla som har bidragit till marknadsföringen ifråga delar ett gemensamt 

juridiskt ansvar över att innehållet ska marknadsföras på rätt sätt (Nilsson, 2016). 
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3. Syfte och frågeställningar   

I detta avsnitt presenteras problemformulering, syfte samt frågeställningar. Följande delar 

utgör en viktig grund i studien och är även de områden som kommer fokuserar på i 

uppsatsens avslutande kapitel. 

 

3.1. Problemformulering  

Vi anser att marknadsföring i sociala medier såsom vloggar är ett ämne som är viktigt att 

undersöka. Till att börja med är medieformatet i sig av en ny karaktär och därmed relativt 

outforskat. Vidare anser vi att det är problematiskt att riktad och anpassad reklam 

förekommer i allt större utsträckning i dagens samhälle. Medieplattformar fungerar som 

källor av information, därmed präglas människors tankar och handlingar av innehållet som 

förekommer i dessa kanaler. Sociala medieplattformar är ett ständigt växande format med 

nya kanaler och uttrycksformer som följd. Detta i sig innebär vidare även nya 

marknadsföringsformat och nya möjligheter för marknadsförare att nå ut till konsumenter 

på.  

 

På grund av det ständiga flöde av information som vi idag tar del av, i kombination med att 

många av dessa medieplattformar är ett nytt fenomen för oss, anser vi att det är svårt att ha 

en kritisk medvetenhet och inställning gentemot innehållet. Vi anser oss personligen uppleva 

svårigheter att urskilja vad som är redaktionellt material och vad som är betald samt riktad 

marknadsföring i sociala medier och i synnerhet i vloggar.  

 

I egenskap av att själva befinna oss i den målgrupp som studien inriktar sig på, det vill säga 

unga kvinnor, känner vi oss som författare även sammankopplade med 

fokusgruppsdeltagarna och deras position i samhället. Det som vi med vår forskning vill 

undersöka är av liknande karaktär som de frågor vi många gånger ställt oss själva i vår 

vardag. Vi finner ansatsen att se djupare in i hur unga kvinnor egentligen upplever 

marknadsföring i ett så pass nytt och outforskat medieformat som vloggar som ytterst 

intressant. Det finns bakomliggande funderingar gällande huruvida den reklamfyllda vardag 

vi idag lever i får budskap att smälta in i ett stort medieflöde, eller om människor snarare har 

tränat upp ett kritiskt öga inför vad som är köpt marknadsföringsutrymme. Genom att 

undersöka hur en utsatt målgrupp upplever marknadsföring som riktas mot dem i denna 

form vill vi öka kunskapen om hur innehållet i vloggar uppfattas och hur vi påverkas.  
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3.2. Syfte 

Studiens syfte är att analysera unga kvinnors upplevelser, förhållningssätt och åsikter kring 

reklam i vloggar då vi vill skapa ny kunskap om relationen mellan reklam och dess publiker i 

ett nytt medieformat. Genom att studera detta vill vi bidra till en större inblick gällande hur 

unga kvinnor påverkas av reklam i vloggar. 

 

3.3. Frågeställningar  

Vi har följande frågeställningar:        

• Hur uppfattar och tolkar de unga kvinnorna reklamen som de möter i vloggar?       

                                   

• Vad för inställningar har de unga kvinnorna till reklamen i vloggar? 

• Hur kritiskt medvetna är de unga kvinnorna gällande reklam i vloggar och på vilket 

sätt reflekterar de kring reklampåverkan? 
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4. Tidigare forskning  

Till skillnad mot marknadsundersökningar som inriktar sig generaliserbart och kvantitativt 

förekommer kvalitativa studier som belyser människors upplevelse av reklam desto mer 

sparsamt. Vi har trots denna notering funnit tillämplig tidigare forskning som belyser 

inställningar och uppfattningar angående reklamens påverkan. Nedanför redovisas forskning 

som genomförts på ett kvalitativt plan i syfte för att studera just uppfattningar kring reklam. 

Med hjälp av tidigare forskning vill vi lägga en god grund att sedan ta avstamp från i vårt eget 

bidrag till området. 

 

Internationella studier inom ämnet har visat skilja sig resultatsmässigt i jämförelse med 

studier i Sverige och Norden. Detta föreslås bero på sociokulturella faktorer. 

Medieanvändning är någonting som brukar te sig som kulturellt bundet och varierar därför 

från land till land (Grusell, 2008). Med grund i detta och i åtanke att det är just unga kvinnor 

i Sverige vi ämnar vår studie åt, har fokus främst riktats på tidigare forskning tillämpad och 

genomförd inom nordens gränser. För att få in en bredd och internationell prägel presenteras 

dock även en aktuell forskningsstudie kring uppfattningar av reklam i sociala medier. Denna 

studie bidrar till en intressant inblick gällande unga kvinnors uppfattningar av 

marknadsföring i nyare typer av mediekanaler.  

 

4.1. Uppfattningar kring reklam 

Marie Grusell är verksam vid Institutionen för journalistik och masskommunikation. Grusell 

(2008) har i en doktorsavhandling forskat kring hur svenska folket uppfattar reklam. 

Avhandlingens syfte var att beskriva allmänhetens uppfattningar om reklam i medier, med 

ett fokus kring reklam i morgonpress och television. Resultatet som nåddes var hur 

svenskarnas syn på reklam var samstämmig. I Sverige tycks en homogen reklamsyn råda, där 

vi förhåller oss relativt neutralt till reklam. Relationen till reklam beskrivs som komplex. En 

intressant del som nåddes i resultatet var hur allmänheten tycks tro sig vara medvetna om 

reklamens påverkan, vidare beskrivs det i forskningen hur vi tenderar att tro att andra 

påverkas mer av reklam än vad vi själva gör (ibid).  

 

Mediekontexten har en avgörande betydelse för hur allmänheten uppfattar reklamen. Mer 

specifikt är det faktorer som var och hur vi tar del av reklaminnehållet ifråga som sedan har 

en avgörande betydelse för vad vi slutligen kommer tycka om den. För att reklam ska 

uppskattas av mottagaren ska den därför upplevas som självvald, medan reklam som stör och 
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tränger sig på betraktas som mer negativ och avbryter således medieanvändningen. Svenska 

folket ställer sig sammanfattningsvis positivt till den reklam som ger upplevelsen av att vara 

självvald, men ogillar däremot reklam som uppfattas som störande och påtvingad. Resultatet 

påvisar att det existerar en allmän acceptans för reklam i samhället, och detta i sin tur tros ge 

utrymme för reklamen att utvecklas i framtiden (Grusell, 2008). 

Grusell har även intresserat sig till att mer djupgående rikta in sig på målgruppen av unga 

människor och studera vidare kring deras upplevelser av reklam. Unga om reklam (2012) är 

en fortsättning på Grusells tidigare avhandling. 

I rapporten framgår det att reklam är en självklar och naturlig del av ungas vardag. 

Relationen som denna målgrupp tycks ha till reklam är dock kluven. Delvis kritiska, men 

samtidigt är de mer generösa i sin inställning till reklam i stort. Det som har en betydande 

roll för hur unga ställer sig till reklamen tycks vara kontexten, det vill säga var och i vilken 

roll de möter reklamen. När det finns ett personligt intresse går reklam över från att vara 

reklam, till att istället bli en form av information (Grusell, 2012). 

Erika Lundby (2008) betonar även i sin utgivna rapport kring ämnet hur 

konsumtionsmönster och förhållningssätt till reklam är ett komplext område, likt den 

problematisering som även Grusell tar upp och argumenterar för.  

Lundby är verksam vid Växjö universitet och har i en rapport med fokus kring ungas 

konsumtionsmönster fastställt hur denna målgrupp i stor utsträckning påverkas av reklam. 

Målgruppen uppger själva hur de upplever reklam som ett förekommande inslag i sina liv. 

Således sammanfattas reklam till att vara en stor del av vardagen och även bidragande i 

identitetsskapandet hos målgruppen. Med underlag i rapporten finns flera relevanta 

sammanställningar att utgå ifrån - Internet fungerar som en av de stora sociala 

mötesplatserna bland svenskar. Konsumtion och reklam är två närvarande inslag i det 

vardagliga livet och påverkar därför identitetsskapande såväl som sociala relationer (Lundby, 

2008). 

I projektet Reklam funkar inte på mig (Sandberg & Ekström, 2010) har ett omfattande 

samarbete mellan de nordiska länderna genomförts. Samarbetet är både politiskt, 

ekonomiskt och kulturellt förankrat och arbetar för en nordisk gemenskap. Det nordiska 

samarbetet verkar således för att stärka nordiska och regionala intressen och värderingar. 

Rapporten ifråga fokuserar sig på internet och betonar hur internetannonsering är en 

reklamkategori som har ett stort framväxande. Målgruppen som projektet särskilt riktar in 

sig på är den grupp som i stor utsträckning befinner sig ute på internet, nämligen ungdomar. 
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Projektets tema fokuserar särskilt på ungdomars upplevelser och erfarenheter av internet. 

Resultatet som presenteras indikerar på att ungdomar inte har den förkunskap och det 

kritiska förhållningssätt som man kan tro. Även att denna grupp tillbringar mycket tid på 

sociala medier och på internet påvisar resultatet av undersökningen att ungdomar inte 

reflekterar vidare kritiskt och över det faktum av att de i stor utsträckning tar del och utsätts 

för dold marknadsföring. Det blir även tydligt hur målgruppen ifråga inte funderat över 

begrepp såsom varumärke och påverkan (Sandberg & Ekström, 2010). 

I rapportens slutsatskapitel sammanfattas resultatet och en förutspående reflektion dras: 

Den nya tekniken innebär nya möjligheter för näringsidkare att nå sina 

målgrupper på mer diskreta sätt. Fler PR- och reklambyråer erbjuder sociala 

medier i sina lösningar på hur man kan nå de yngre målgrupperna på mer 

träffsäkert och effektivt sätt. Det ordnar kurser och seminarier som vänder sig till 

företag med lockande rubriker om hur man kan använda mobilannonser eller 

sociala medier för att nå fler kunder. Vi ser denna trend börjar komma redan nu, 

men inser att det kommer att ändras framöver. Siffror och kurvor talar sitt tydliga 

språk. Vi går mot en mer digital marknadsföring med enorma möjligheter för 

företag att i sin marknadsföring nå sin utvalda målgrupp när som helst och var 

som helst. Det gäller att redan nu fundera över om dagens lagar och regelverk 

möter dagens och morgondagens verklighet. (Sandberg & Ekström, 2010, s. 201 - 

202) 

I studien Beliefs and attitudes towards social network advertising (Mansour, 2015) har två 

större undersökningar kring unga kvinnors uppfattningar och attityder av reklam på sociala 

medier genomförts. Studiens syfte är att undersöka de upplevelser som unga kvinnor har 

kring ämnet, men även att se över om det existerar märkbara kulturella skillnader i unga 

kvinnors inställningar och uppfattningar av reklam i sociala medier. Jämförelsen sker mellan 

unga kvinnor i Saudiarabien samt i Sudan genom enkätundersökningar.  

Studien bidrar med insikter kring målgruppens syn och inställningar kring marknadsföring i 

sociala medier. Resultatet lyfter fram två bidragande faktorer som benämns ha en särskild 

stor påverkan på unga kvinnors inställning till reklam: underhållning samt trovärdighet.  

Det resultat som nåddes var samstämmigt i de båda länderna. Användare som upplever 

marknadsföring som underhållande och trovärdigt visar i allmänhet en positiv inställning till 

reklamen. Just att marknadsföringen upplevs som trovärdig och äkta lyfts fram som den allra 

mest väsentliga faktorn till att påverka uppfattningar. Upplevelse av underhållning tillskrivs 

vidare som den näst störst påverkande faktorn (Mansour, 2015). 
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4.2. Vårt bidrag 

Vår forskning tar avstamp i det faktum att det finns en förändrad reklammarknad i Sverige. 

Marknaden påverkar vidare samtliga parter i samhället. Vi har valt att bedriva vår studie 

eftersom det finns aktuell kvantitativ forskning som styrker hur fenomenet växer. Det finns 

vidare även kvantitativa rapporter som styrker hur just unga kvinnor är en relevant målgrupp 

att inrikta sig på. Det vi saknar är dock en mer kvalitativ studie över hur en insatt målgrupp 

upplever och ser på saken. Tidigare forskning påvisar hur allmänhetens relation till reklam är 

komplex och hur man förhåller sig med en slags hatkärlek till den. Med denna vetskap i 

behållning är det därför vidare intressant att dra forskningen mot en ny marknad och format, 

för att se över förhållningssättet kring marknadsföring där. 

I artikeln Vlogging: A Survey of Videoblogging Technology on the Web påvisas framväxten 

av vloggar och därav medförandet av nya möjligheter kring marknadsföring i dessa kanaler. 

Vidare betonas även relevansen till att tillgå med ny forskning inom området (Gao et al., 

2010). Det är här vi finner finner vår kunskapslucka och därmed riktar vår forskningsansats.  
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5. Teoretiskt ramverk 

Studien bygger på iakttagelser av verkligheten, i detta fall unga kvinnors uppfattningar. 

Eftersom det är denna empiri vi vill utgå från är ingången till studien tämligen öppen. Med 

detta i åtanke har vi därmed valt att bedriva en grounded theory-inspirerad undersökning. 

Den ursprungliga idéen av tillvägagångssättet är att teoriutvecklingen sker stegvis. 

Intentionen är att utveckla teorier som hittar stöd i den insamlade empirin. I en 

undersökning av detta slag bör forskaren i så stor utsträckning som möjligt bygga vidare på 

de observationer som görs under insamlingen av material (Esaiasson, Giljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2007). 

 

Teorikapitlet tar sin början i en presentation av den förklaringsmodell vi har valt att använda 

oss av. Modellen ifråga tematiserar hur förhållningssättet till reklam ter sig. Fortsättningsvis 

har vi valt att belysa tredjepersonseffekten, ett teoretiskt begrepp som är förekommande i 

forskning som genomförs i syfte för att undersöka just uppfattningar kring medier & reklam 

(Berglie, 2004). Slutligen introduceras teorin kring tvåstegshypotesen och kring hur så 

kallade opinionsbildare tros ha en påverkande roll i samhället. 

 

5.1. Konsumenters förhållningssätt till reklam 

Tidigare forskning gjord inom ämnesområdet menar på att konsumenters inställningar till 

reklam formas av vederbörandes uppfattningar. Ducoffe (1995) har konstruerat en modell 

som identifierar tre faktorer som uppges forma hur ett reklaminnehåll tas emot av dess 

åskådare. 

Genom en experimentell studie presenterar Ducoffe ett samband mellan faktorer och hur 

dessa influerar och påverkar hur konsumenter uppfattar reklam. Ducoffe’s modell utgår från 

de tre faktorerna information, underhållning samt irritation. Begreppsdefinitionerna som 

Ducoffe tillskriver faktorerna är följande: 

Information 

• Reklamen bidrar med information om produkter. 

• Reklamen berättar för människor om produkter när de behöver information. 

• Reklamen förser relevant information om produkten. 
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Underhållning 

• Reklamen är underhållande. 

• Reklamen är trevlig. 

• Reklamen är behaglig. 

 

Irritation 

• Reklamen är irriterande. 

• Reklamen förolämpar människors intelligens. 

• Det är för mycket reklam. 

(Ducoffe, 1995, s. 5, vår översättning)  

Bracket och Carr (2001) har senare vidareutvecklat och omarbetat Ducoffe’s modell. Den 

utvidgade modellen innefattar följaktligen en applicering av ytterligare två faktorer som 

menas prägla konsumenters uppfattningar. Dessa benämns såsom demografi och 

trovärdighet. Närmare beskrivs dessa faktorer följande: 

Demografi 

Demografi är en faktor som fördelar populationen som studeras, även benämnt som 

befolkningslära. I detta fall syftar begreppet till personerna som tar emot reklamen och deras 

samband genom demografiska faktorer. Detta i sin tur kan förgrenas ytterligare och 

exemplifieras till faktorer såsom ålder, kön, intressen och utbildning.  

Trovärdighet 

Trovärdighet i sin tur handlar om hur pass genuin och ärlig reklamens innehåll upplevs av 

konsumenterna. Denna slutliga faktor handlar därmed om hur äktheten i innehållet 

uppfattas (Bracket & Carr, 2001). 

Modellen vi väljer att utforma vår studie utifrån bygger därmed på förslaget att samtliga fem 

faktorer: Information, underhållning, irritation, demografi samt trovärdighet är väsentliga 

delar som präglar konsumenters uppfattningar. Genom att bedriva en tematisk analys 

kommer den teoretiska modellen appliceras på vårt insamlade intervjumaterial. 
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5.2. Tredjepersonseffekten  

I vår studie är det intressant att se över den upplevda påverkan som reklamen anses ha.  Det 

innefattar dels huruvida man anser sig själv bli påverkad, även dels hur man tolkar andra 

människors påverkan. Tredjepersonseffekten är ytterligare en aspekt av människors 

förhållningssätt till reklam och utreder den ovanför nämnda problematiseringen. Grusell 

(2008) fastställer i sin forskning kring uppfattningar av reklam hur en vanlig tendens är att 

man tycker sig tro att andra påverkas mer av reklam än vad man själv gör. Detta fenomen 

som Grusell talar om är just en beskrivning av den så kallade tredjepersonseffekten. 

 

Teorin lanserades år 1983 av W. Phillips Davison och förklarar hur människor har en 

benägenhet till att tro att information och budskap i medier inte påverkar dem själva ifråga. 

Tendensen är mer specifikt att personen som tillfrågas tycker sig tro att budskapen har en 

liten effekt på sig själv, det vill säga mig (första person). Även en liten påverkan anses 

påverka dig (andra person). Fastmer benämns dem (tredje person) som de man tror sig 

påverkas (Davison, 1983). 

 

Tredjepersonseffekten används i högst utsträckning inom forskning för medie- och 

kommunikationsvetenskap. Majoriteten av forskningen ifråga genomförs i syfte till att 

besvara hur människor uppfattar påverkan av medieinnehåll. Tidigare forskning som 

tillämpat tredjepersonseffekten som teori har dragit slutsatserna att effekten visat sig bli 

starkare när innehållet upplevts som någonting negativt att påverkas av. Likväl styrker 

tidigare forskning en omvänd anmärkning kring att effekten tenderar att försvagas om 

budskapet ifråga anses mer accepterat och positivt att påverkas av. Medieinnehållet som 

studeras påverkar därmed tredjepersonseffektens omfattning (Berglie, 2004).  

 

5.3. Vloggare som opinionsbildare  

För ett företag är ett gott rykte kring varumärket av stort värde och relevans. För att lyckas 

med detta spelar omnämnande i media såväl som ryktesspridning, även kallat word of 

mouth, en stor roll. Med tanke på den digitala utvecklingen har på senare år internet och 

bloggar växt fram som viktiga platser att skapa sig omnämning på (Rosenbaum-Elliott, Percy 

& Pervan, 2015). Inom reklambranschen är idag personlig marknadsföring och användning 

av så kallade influencers aktuellt och omtalat, då man på ett effektivt sätt tycks få tillgång till 

rätt målgrupp genom denna typ av marknadsföring. Vloggaren, eller influencern, fungerar 

delvis som en typ av kändis, men är likväl en individ som konsumenterna ifråga kan ha en 

relation och stort förtroende till.  
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En opinionsledare beskrivs som en individ som genom sina egenskaper och erfarenheter har 

en särskild förmåga att påverka andra individer och därmed deras köpbeteenden (Kotler, 

Armstrong & Parment, 2013). Marknadsförare har stor hjälp i sin kommunikation av just 

opinionsbildare. Kändisar är ett exempel av opinionsbildare som fungerar bra när det 

kommer till försäljning av emotionella produkter, såsom kläder. Att använda en sådan typ av 

person som förespråkare genererar ofta i en mycket positiv varumärkesuppbyggnad. Effekten 

har vidare visat sig vara extra stark hos unga människor och ökar både positiva inställningar 

samt lojalitet till varumärket ifråga. Det är dock ytterst viktigt att denna valda person som 

väljs som representant har en profil som överensstämmer med företagets image. Ytterligare 

en förutsättning är självfallet att kändisen är relevant och välkänd i den målgrupp som 

produkten ifråga inriktar sig på (Rosenbaum-Elliott et al., 2015).  

 

En intressant studie kring mediepåverkan genomfördes av Lazarfeld och Katz. Studien utgick 

från en undersökningsgrupp av totalt 800 kvinnor som var bosatta i en amerikansk småstad. 

Lazarfeld och Katz intresserade sig för hur dessa förhöll sig till mediebudskap när det kom till 

vardagliga beslut kring inköp av till exempel kläder och dagligvaror. Fokus lades på 

interaktionen och gemenskapen mellan människor och hur information spreds vidare mellan 

olika individer. I Lazarfeld och Katz’s utgivna bok Personal Influence: The Part Played By 

People in the Flow of Mass Communication (1955) presenterades senare en redogörelse 

kring detta. Resultatet konkretiserade medieförmedling och påvisade hur information spreds 

vidare mellan olika individer genom just opinionsbildare (Gripsrud, 2011).  

 

Lazarfeld och Katz blev därmed grundarna bakom det som senare fick namnet 

tvåstegshypotesen. Teorin bygger på den tro att mediers inverkan går, inte bara via mediers 

budskap, utan även via opinionsbildare. En opinionsbildare är som redan förklarat någon 

som besitter ett inflytande över andra människor och därmed besitter en möjlighet till att 

påverka dessa. Således fungerar opinionsbildaren som en mellanhand för 

informationsbudskap mellan media och människor, därav namnet tvåstegshypotesen (Katz & 

Lazarfeld, 2006). 

 

Denna teori kom att få en stor betydelse kring forskningen gällande förhållandet mellan 

media och publik då den introducerade och öppnade upp för ett nytt sätt att se på 

användarforskning. “Publiken betraktades som självständigt tänkande och handlande 

individer, som använder medierna för att tillfredsställa sina behov av information, 

underhållning, självbekräftelse och social tillhörighet” (Gripsrud, 2011, s.72).  
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Beskrivningen av en opinionsbildares roll och plats i samhället kan i modern tid 

sammankopplas till det inflytande en vloggare kan ha på människor i dagens samhälle. 

Genom den relation och personliga upplevelse konsumenter ifråga beskrivs erhålla till 

vloggare är det vidare intressant att studera vloggarens roll som opinionsbildare i samhället. 
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6. Material & metod  

För att genomföra vår undersökning kring uppfattningar har vi valt att bedriva 

fokusgruppsintervjuer. Fokusgrupper förknippas ofta med marknadsföring och reklam då det 

är ett effektivt sätt att få fram reaktioner och uppfattningar kring någonting (Esaiasson et al., 

2007). Enligt Wibeck (2010) är fokusgrupper en bra metod för att undersöka människors 

uppfattningar och tankar kring nya komplexa ämnen. I en fokusgrupp finns möjligheten att 

ställa frågor till varandra och gemensamt diskutera och därmed även utveckla sina 

tankegångar kring ämnet ifråga. Definitionen av en fokusgrupp lyder: ”Fokusgrupper är en 

forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som bestäms av 

forskaren” (Wibeck, 2010, s.25).  

 

Inför våra fokusgruppsintervjuer var vi väl medvetna om att vi inte kunde vara helt och hållet 

förberedda på de problem som eventuellt kunde uppstå. Men detta var således något som vi 

reflekterade över i förväg. Det finns exempelvis olika sätt de individuella faktorerna hos 

gruppdeltagarna kan inverka på grupprocessen. Individernas personlighetsdrag kan vara 

avgörande för deras enskilda beteende i gruppen, men likväl kan vissa personlighetsdrag 

påverka hela gruppens beteende i stort (Wibeck, 2010). Wibeck uttalar sig exempelvis 

följande kring saken: “En utåtriktad person kan upplevas som vänlig och intelligent och 

därigenom få andra i gruppen att svara mer positivt mot hans eller hennes idéer” (Wibeck, 

2010, s.29). Med detta i åtanke har vi därför försökt att välja ut olika, såväl som vad vi 

förutsatt som passande typer av personligheter i de olika fokusgrupperna. Denna ansats 

tillämpades i en förhoppning att därmed ge fokusgrupperna förutsättningar att fungera så 

bra som möjligt. 

 

6.1. Urval 

Den kvalitativa undersökningen genomfördes med totalt nio unga kvinnor som 

intervjupersoner. En tumregel är att deltagarna i en fokusgrupp bör ha minst en viktig 

egenskap gemensam, till exempel att alla delar samma erfarenhet av någonting (Esaiasson et 

al., 2007). Vi valde därför att använda oss av ett strategiskt urval där vi i vår umgängeskrets 

efterfrågade kvinnor i åldern 21-26 år som tittade på vloggar. För att vi skulle ha så breda 

personlighetsdrag som möjligt har vi tittat på demografiska variabler. Dessa i sin tur 

innefattar allt från ålder till utbildning, yrke såväl som etnisk härkomst. Dessa demografiska 

variabler menas påverka personens personlighet och kan därför även inverka på gruppens 

beteende (Wibeck, 2010). Vidare är ett omfång av mellan fyra till sex personer en vanlig 

riktlinje att använda sig av i en fokusgrupp (Esaiasson et al., 2007). Vi valde att fråga fem 
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personer till varje grupptillfälle för att kunna försäkra oss om att det skulle räcka till utifall 

att det uppstod något problem i form av återbud. I fokusgrupp 1 förekom en komplikation då 

en av de tillfrågade intervjupersonerna inte kunde medverka på grund av sjukdom. Vi valde 

trots detta återbud att genomföra intervjun med resterande intervjupersoner då vi 

fortfarande befann oss inom ramen för den riktlinje av antal personer som litteraturen 

hänvisade till.  

 

Gällande rekryteringsprocessen hade vi flertalet aspekter i åtanke. Vi rekryterade personer 

från både högskolan, arbetslivet samt från våra personliga vänskapskretsar. Detta gjorde vi 

för att få en spridning på respondenterna. Den ena fokusgruppen bestod av personer med 

olika yrken samt åldrar. Samtliga unga kvinnor kände inte varandra sedan tidigare. Den 

andra fokusgruppen såg något annorlunda ut. Denna grupp innehöll istället enbart 

högskolestudenter. Samtliga unga kvinnor studerade i samma klass och kände därmed 

varandra sedan tidigare. Åldern hos de unga kvinnorna i fokusgrupp 2 varierade sig dock. 

Valet baserades på vår ansats att skapa en desto mer homogen grupp. En homogen grupp 

definieras som en grupp där gruppmedlemmarna har gemensamma erfarenheter och 

kopplingar. Detta i sin tur tenderar att generera i att medlemmarna blir alltmer villiga att 

dela med sig av sina personliga erfarenheter kring ett ämne (Wibeck, 2010).  

 

Fokusgrupperna och dess medlemmar såg ut enligt följande: 

 

Fokusgrupp 1 

·      Linn 23 år, Butiksbiträde 

·      Lexis 26 år, Montör 

·      Malin 25 år, Projektarbetare 

·      Julia 21 år, Butiksbiträde 

 

Fokusgrupp 2 

·      Ronja 22 år, Högskolestuderande 

·      Linnea 23 år, Högskolestuderande 

·      Alice 22 år, Högskolestuderande 

·      Elin 21 år, Högskolestuderande 

·      Hanna 22 år, Högskolestuderande 
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6.2. Intervjuguide  

Fokusgrupper kan vara utformade på ett sådant sätt att de benämns som antingen 

ostrukturerade eller strukturerande. I vårt fall valde vi att använda oss av en strukturerad 

intervjuguide där moderatorn använder sig av specifika frågor om ämnet. En ostrukturerad 

intervjuguide passar sig desto bättre för breda områden. I vårt fall har vi inriktat oss på att 

undersöka ett desto smalare fält, således förberedde vi frågor i förväg (Wibeck, 2010). Trots 

detta har avsikten varit att skapa öppna samtal som öppnat upp för impulser såväl som 

spontana reflektioner inom de båda grupperna. “Enligt Krueger (1998a) bör fem olika typer 

av frågor ingå i en strukturerad intervjuguide. Dessa är: öppningsfrågor, introduktionsfrågor, 

övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor” (Wibeck, 2010, s.73).  Vi gjorde valet 

att börja med öppningsfrågor för att skapa en avslappnad miljö. Introduktionsfrågor 

användes i sin tur för att introducera ämnet. Vi har under fokusgruppsintervjuerna valt att 

visa upp videoklipp från olika vloggar för att sedan kunna ställa följdfrågor till 

respondenterna kring deras tankar och uppfattningar. När vi valde ut totalt fyra videoklipp 

utgick vi från att vloggarna skulle presentera produkterna på olika sätt, samt att det skulle 

vara fyra varierande produkter eller tjänster som presenterades för att därmed få så mycket 

spridning på innehållet som möjligt. Nyckelfrågorna är vidare de viktigaste frågorna för 

analysen och dessa går desto mer in på djupet kring uppfattningar kring reklam och  vloggar. 

Avslutningsvis använde vi oss av avslutande frågor. Dessa erbjuder en slutligt chans för 

respondenterna att sammanfatta sig och även tillföra något ytterligare till intervjun. 

Intervjufrågorna som vi använde oss av återfinns i bilaga 1. 

 

6.3.  Genomförande av intervjuer  

I våra fokusgruppsintervjuer har vi tagit på oss olika roller och ansvarsområden. Emelie har 

agerat moderator och lett intervjuerna. Alice har i sin tur agerat assistent, dels för att lätta 

pressen för moderatorn men även för att föra anteckningar om den icke verbala 

kommunikationen som skedde under intervjuerna. Under fokusgruppsintervjuerna har 

assistenten även fört noteringar om tidpunkt för varje fråga. Detta har underlättat för oss i 

efterhand då vi under efterarbetet kunnat undgå att behöva gå tillbaka och leta allt för 

mycket i det inspelade materialet. 

I vårt val av miljö bestämde vi oss för att använda ett grupprum på vårt universitet. Detta val 

baserades på önskan att hålla intervjuerna så neutrala som möjligt. Vi delade som redan känt 

in intervjupersonerna i två olika grupper. En av grupperna var studenter som var vana vid 

skolmiljön och kände till lokalerna. Den andra gruppen bestod av icke studerande unga 

kvinnor och därför hade de alla gemensamt att det var en främmande miljö och lokal. Om 
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dessa grupper hade blandats riskerades att studenterna som kände sig allt mer hemma och 

vana vid miljön skulle känna ett övertag gentemot de andra. Detta hade i sin tur lett till en 

obalans inom grupperna och var därför någonting som vi hade i åtanke och medvetet undvek 

(Wibeck, 2010). 

6.4. Stimulusmaterial  

Då vi utformade vår intervjuguide valde vi att använda oss av stimulusmaterial i form av 

videoklipp. Ett stimulusmaterial kan bestå av artiklar, bilder eller videoklipp. Materialet 

ifråga förutsätts ha en anknytning till det ämne som ska diskuteras. Det är viktigt att 

materialet är utarbetat på ett sådant sätt att det väcker en diskussion, snarare än att det bara 

är frågor på den fakta som ges (Wibeck, 2010). Med grund i detta valde vi fyra olika 

videoklipp som respondenterna fick ta del av och sedan dela med sig av sina intryck och 

reaktioner kring (ibid). Nedanför följer en redovisning över de samtliga fyra klippen som 

visades upp under fokusgruppsintervjuerna.  

 

 

6.4.1. Videoklipp 1 How I do my party make up – Step by step make 

up tutorial 

 
 
Det första videoklippet som vi visade är på bloggaren Kenza Zouiten som är en stor svensk 

influencer. I klippet som vi visade berättar och illustrerar hon via en tutorial hur hon gör sitt 

partysmink. Hon förklarar steg för steg vilka produkter hon använder och även vad dessa 
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heter. I filmen får vi ta del av när hon applicerar och använder dessa. Vi valde att inte ta med 

hela klippet då det varar i över 20 minuter (Zouiten Kenza, 2016). Klippet spelas upp från 

0.00 till 1.50 minuter in. 

 
 

6.4.2. Videoklipp 2 Här tipsar Josefin och Vanja om sina absoluta 

favoriter på badrumshyllan 

 

 
  
 
I det andra videoklippet får vi se Vanja Wikström och Josefin Dahlberg. De är båda 

influencers som driver bloggar och har även en podcast som de driver tillsammans. I 

filmklippet ifråga tipsar de om sina skönhetsrutiner och favoritprodukter. De visar upp olika 

produkter och hänvisar vidare till en jämförelsesajt vid namn Pricerunner med motiveringen 

om att spara pengar genom som kund gå via hemsidan (Wikström Vanja & Dahlberg Josefin, 

2016). Vi valde att visa upp hela klippet som pågick i 2.09 minuter. 
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6.4.3. Videoklipp 3 Haul: Vårmode (i samarbete med Chiquelle) 

 

I det tredje videoklippet får man se Therése Lindgren som är en av Sveriges största 

videobloggare. I klippet gör hon en haul där hon samarbetar med klädföretaget Chiquelle och 

visar därmed upp sex stycken olika klädesplagg samt en väska. Therése pratar kring varje 

plagg och visar upp sig själv iförd produkterna (Lindgren Therese, 2015). Klippet spelades 

upp från 0.00 till 1.30 minuter in. 
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6.4.4. Videoklipp 4 How i edit my instagram photos – Quick tutorial – 

vlog 19 

 

I det fjärde och sista videoklippet demonstrerar influencern Janni Delér hur hon redigerar 

sina bilder på instagram. Genom att välja ut tre bilder går hon igenom från att dom är helt 

oredigerade till hur slutresultatet blir. Hon förklarar steg för steg hur hon går tillväga och 

använder sig av totalt två olika applikationer på sin mobiltelefon (Deler Janni, 2016).  Klippet 

spelades upp från 0.00 till 1.44 minuter in.  

 

6.5. Bearbetning  

Vi valde att redan från början utgå och planera för två stycken fokusgruppsintervjuer. Detta 

grundade sig i vetskapen kring att det med stor sannolikhet skulle komma att behövas 

ytterligare en intervju om vi inte fick fram tillräckligt mycket underlag vid det första 

intervjutillfället. Vidare ville vi även i så stor utsträckning som möjligt få fram en insamling 

av empiri att jämföra såväl hitta mönster i. När de båda fokusgruppsintervjuerna var 

genomförda och vi kände oss nöjda med vårt insamlade material började vi att transkribera.  

Att transkribera ett material innebär utförandet av en noggrann analys där allt material 

skrivs ut. Detta tillvägagångssätt är det mest tidskrävande men likväl en förutsättning inom 

akademisk forskning (Wibeck, 2010).  

 

Det finns vidare flera olika nivåer av hur en transkription kan utformas. Vi valde efter 

överväganden slutligen att använda oss av Linells skriftspråknormerade transkription. Ur 
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Linells olika nivåer valde vi vidare att använda oss av nivå 3 som innefattar att man utesluter 

oavslutade meningar samt att tvekande ljud tas bort. ”Syftet med denna typ av transkription 

är att återge det huvudsakliga innehållet i det som sägs, inte att vara helt ordagrann” 

(Wibeck, 2010, s.96).  

 

Under bearbetningen har vi vidare arbetat systematisk med varje intervju. Vi började med 

den första intervjun redan dagen efter intervjutillfället för att vi ska behålla ett färskt minne 

och flyt kring det som diskuterats. Under samtalen hade assistenten som tidigare benämnt 

även fört anteckningar, något som upplevdes vara underlättade för vår arbetsprocess. Detta 

gjorde det enkelt för oss att gå tillbaka i inspelningarna och verifiera specifika citat och vad 

som skedde var i intervjuerna. När transkriptionerna var klara läste vi var och en för sig, 

därmed oberoende av varandra, igenom materialet för att sedan urskilja olika teman. Vi 

använde oss av detta upplägg dels för att försäkra oss om att vi tillämpade en god validitet i 

studien. Tillvägagångssättet underlättade även för att kunna bearbeta och gruppera 

intervjumaterialet på ett effektivt sätt. 
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7. Resultat  

Följande del presenterar studiens resultat och analys. Resultatet i sig utgår från det material 

som inhämtades under fokusgruppsintervjuerna och har i syfte att besvara studiens 

frågeställningar. Kapitlet redovisar först för studiens resultat, för att sedan mer ingående 

knyta an till det teoretiska ramverket. Avslutningsvis i denna kapiteldel sker därför en 

sammanfattning. 

 

De unga kvinnorna i fokusgrupperna kände alla väl till fenomenet vloggar, däremot skiljde 

deras konsumtion av vloggar sig åt. Mer än hälften av de unga kvinnorna följde vloggar varje 

dag. Dessa uppgav sig följa mellan två och sex stycken vloggare dagligen. En del av de unga 

kvinnorna tycktes ta del av vloggar mer frekvent och förklarade hur konsumtionen varierade 

beroende på deras behov. Respondenterna konsumerade således vloggar olika mycket, en del 

följde specifika vloggare och uppgavs ta del av all dennes uppdatering, en del föredrog istället 

att söka sig till videos med specifikt informationsinnehåll. Detta uppgavs kunna vara allt från  

matlagning, personliga berättelser och åsikter, användning av en ny produkt, 

inspirationsvideos hur man exempelvis klär upp ett visst plagg, eller hur man på bäst sätt 

sminkar en bra contouring.  

 

Redan tidigt in i de båda intervjuerna kunde vissa mönster och återkommande teman tydas. 

För att få en struktur i presentationen av vårt resultat har en uppdelning av fyra 

underrubriker skapats. Dessa innefattar följande: 

 

·      Kritiskt tänkande och medvetenhet 

·      Irritation  

·      Relation  

·      Tredjepersonseffekten 

 

7.1. Kritiskt tänkande och medvetenhet  

Under de båda fokusgruppsintervjuerna framkom ett resultat som antydde att de unga 

kvinnorna reflekterade kritiskt och medvetet kring mycket av det som diskuterades. De unga 

kvinnorna upplevde sig själva ha ett kritiskt tänkande till reklaminnehållet i allmänhet. 

Exempelvis uttalade sig två av de unga kvinnorna i fokusgrupp 2 följande: 
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Det är mycket mer reklam och mycket mer samarbeten idag än vad det var för typ 

två, tre år sedan på Youtube. Så jag är nog mer kritisk idag, men det tror jag har 

att göra med att jag ser mycket mer reklam idag än vad jag gjorde innan. Men de 

företag som var tidiga med att ha smygreklam på det sättet, de gick det nog 

väldigt bra för. 

 

Jag tror det är vad man förväntar sig när man sätter på en sådan här video, så vet 

man. Då vill man ha typ modetips från någon som kan, eller sminktips. Så 

förväntar man sig mer sälj liksom, och så har man ribban uppe på vad det är man 

tar in. Man fattar att hon säljer in det. 

 

På grund av Alices och Hannas tidigare erfarenhet av att följa vloggar tyckte de sig vara 

medvetna kring hur reklamen är en del av formatet vloggar. Detta är vidare något som 

respondenterna tycktes vara accepterande gentemot. De var ense med det faktum att det är 

en del av vloggarens jobb att marknadsföra produkter och tjänster. I fokusgrupp 1 uttalade en 

av respondenterna sig följande: 

 

Jag fattar ju om de vill satsa på vloggadet och på Youtube, så jag fattar ju att de 

måste göra reklam. Vissa vloggare gör massa samarbeten, och vissa som kollar 

tycker ju verkligen inte om det. Men jag känner att det spelar ingen roll,  jag fattar 

ju. Jag tänker lite såhär; ” Jag kollar gärna på din vlogg och jag förstår ju att du 

måste få dina pengar.” Det är ju så, de måste ju få sina pengar från någonstans. 

 

Men även om de unga kvinnorna förstod hur denna typ av bransch fungerar och vidare att 

marknadsföring är en del av hur vloggarna ifråga ska kunna livnära sig på yrket, existerade 

det fortfarande krav på innehållet och hur reklamen ifråga förmedlades. En av de krav de 

unga kvinnorna tycktes förutsätta för att reklamen i vloggarna skulle tas emot på ett 

accepterande sätt var att vloggaren ifråga bör uppträda personligt. De unga kvinnorna var 

eniga om uppfattningen kring att vloggar som medieformat går ut på och därmed bör 

genomsyras av en vardaglig och naturlig jargong, med andra ord ett forum där tittarna får ta 

del av vloggarens liv. Med grund i detta förutsatte de unga kvinnorna att det reklaminnehåll 

som förekommer i vloggar även de präglas av en samstämmighet. Följande diskussion fördes 

i fokusgrupp 2: 
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Jag har kollat på ganska många olika vloggare, men det är bara två som jag verkligen 

har hållit fast vid. De andra har jag liksom tröttnat på, för de känns mer fejk. De 

känns mer betalda på något sätt. Jag tror att det är väldigt viktigt att man säger allting 

med äkthet, eller iallafall visar att man använder det själv i vardagen. 

Det är väl det som är hela grejen, att det ska kännas naturligt på något vis, så att man 

inte ens tänker. Det är väl därför det går så bra liksom. Alltså att det funkar för den 

personen som man ser upp till. Folk har väl i alla tider velat veta hur kändisar lever 

sina liv och vad de använder för produkter. Så om de då gör såhär, pratar om en 

produkt som man får känslan av att, ja, men det här använder verkligen den personen 

och det är en naturlig del av den personens liv, då tar man ju till sig det. Då känns det 

genuint. Kanske filmat i en hemmiljö också. 

Ja, så man vet att de faktiskt tycker om produkterna som de marknadsför och 

använder. 

Precis, och för mig är det också så att när jag kollar på en vlogg ska det inte bara 

handla om de produkterna i just den vloggen. Det är viktigt för mig att det inte bara är 

såhär; det här är från detta och detta, alltså att allt radas upp sådär. Då tar man inte 

till sig det. 

Jag vill bli inspirerad. De kan inte bara lägga fram det, utan hellre att de istället mer 

visar en snygg outfit, eller sminkning, eller någonting.  

 

I fokusgrupp 1 fördes liknande diskussioner som påvisade relevansen av vardaglighet och 

personligt innehåll. I detta exempel diskuterades det kring hur vloggaren Therése Lindgren 

producerar sina vloggar. I detta fall diskuterades en haul, det vill säga ett filmklipp där 

vloggaren visar upp kläder i marknadsföringssyfte.  

 

Första gången jag såg hennes vlogg skulle hon göra en haul och emellanåt så sa hon 

någonting personligt om sig själv, istället för att det bara skulle bli typisk reklam. Så 

hon gjorde det lite mer intressantare, eller just för att det skulle kännas lite mer 

personligt. Hon började med att säga; “Jag har på mig det här”, sedan kom det 

någonting som vi kanske inte visste om henne, och emellan där så bytte hon kläder 

och sa någonting om sig själv. Det blir liksom mer personligare och då kollar du mer 

på det. 

Det blir inte bara reklam! 

Sedan blir det inte bara att jag kollar på kläderna, jag tror liksom att jag fortsätter 

kolla mer än bara, just det här som du säger, när det inte bara är reklam. 
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För det blir ju att man vill veta om de där “tio saker du inte visste om mig.” Hon byter 

om emellan alla, då vill man ju liksom veta alla tio saker och då tittar du ju på alla tio 

byten. Så kanske man fastnar för ett klädesplagg tillslut. 

Man måste ge något mer än bara reklam. Man drar i lite mer personliga grejer, så blir 

det mer intressant än att det bara blir som att de bara sitter och pratar på om beauty 

grejer. Det blir inte så kul att kolla på. 

 

Likväl som denna typ av personlig marknadsföring har potential att generera en önskvärd 

och positiv effekt hos konsumenterna så sätts även kraven på hur reklaminnehållet måste 

förmedlas på rätt sätt. På grund av att de unga kvinnorna tycktes ha en medvetenhet och 

förkunskap kring branschens struktur så fanns det likväl en risk att en motsatt effekt skedde, 

det vill säga att de som tittare och konsumenter motsatte sig produkten och reklamen ifråga. 

I fokusgrupp 1 uttryckte sig Julia följande: 

 

Speciellt när det står att de har samarbeten så blir jag iallafall extra kritisk. För då vet 

man kanske att dem inte gillar produkten helt, men gör det bara för pengarnas skull. 

Jag menar, då blir man själv lite kritiskt att de kanske inte riktigt själva gillar 

produkten. 

 

De unga kvinnorna antydde under intervjuerna hur vloggar som format bör te sig vardagligt 

och kännas naturliga. Just detta personliga forum i kombination till hur man som tittare själv 

väljer vilken video och vloggare man vill ta del av är dels något som de unga kvinnorna 

förutsatte, men likväl tycktes det vara just dessa faktorer som de unga kvinnorna resonerade 

kunde försvåra deras kritiska förhållningssätt till reklaminnehållet. I fokusgrupp 2 påpekade 

Linnea och Elin följande kring ämnet: 

 

När jag tittar på vloggar så har det varit när det är någonting jag letar efter ju. Alltså 

till exempel om jag vill fixa mitt hår på något sätt, eller om jag vill sminka mig. Då 

söker jag aktivt upp någonting som jag tycker passar bra. 

Jag tror det är så att man tänker att det här vill jag ju ha, man söker liksom upp det 

man vill titta på själv. Så då är man antagligen inte alltid så kritisk till det sedan. 

 

De unga kvinnorna var dels erkännande till hur den personliga marknadsföringen ibland 

upplevdes vara svår att alltid förhålla sig kritisk mot, då den så många gånger upplevdes som 

desto mer naturlig och annorlunda från traditionell reklam. Vidare upptogs en intressant 

diskussion hos fokusgrupp 2 kring vloggares roll som reklamannonsörer. Diskussionen de 

unga kvinnorna förde sinsemellan påvisade den komplexitet och tvåsidighet som upplevdes 
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kring fenomenet. Det personliga innehållet ansågs kunna generera i både positiva och 

negativa konsekvenser.  

 

Jag tror dem är en del av hela maskineriet. Vloggarna är en del av det som driver det 

framåt, det blir till en ond cirkel. 

Jag tänker att vloggar är idag hur tjejtidningar var för oss när vi var yngre. Folk köper 

ju inte direkt tjejtidningar längre. Men på den tiden såg man de i tidningarna och 

tänkte typ; “Åh de ser perfekta ut”, och “Åh de där kläderna vill jag ha.” Man jämför ju 

sig med andra liksom. Och just det där kanske har ersatts av vloggare idag.  

 (Här syftandes till det uppvisade videoklippet där Janni Deler demonstrerar hon 

redigerar sina bilder): Jag tycker snarare att det är tvärtom, för jag blir typ lättad när 

de lägger upp en sådan här film. När jag tittar på hennes flöde på instagram till 

exempel så tänker jag att hon har ett perfekt liv, liksom att allt ser verkligen så himla 

fint ut. Men sedan får man se en sådan här video och då tänker man mer; “Åh vad 

skönt, de använder också typ 20 filter för att ens få den där bilden att se så perfekt 

ut.” Då känns det ju som att de är mer mänskliga, alltså när de redigerar så pass 

mycket. Då blir man mer lättad än att få komplex. 

Speciellt när de lägger upp sminkvideos när de inte har smink från första början, 

verkligen då! För så ser man de aldrig annars. 

Ja, liksom att det finns möjlighet för mig att också kunna bli snygg. 

Men samtidigt blir det såhär; “Kolla så här ful var jag innan. Men titta här, nu har jag 

sminkat mig och såhär snygg kan du också bli.” 

Men då blir det ju också mänskligt på något vis. 

Det håller jag också med om, men då har man ändå sökt efter det. För man har ju 

redan komplexet innan och då tänker jag att det kan man liksom inte hjälpa. 

Men jag känner ändå att det är negativt att det finns så mycket sånt här. Jag tror att 

det förstärker väldigt mycket och förhindrar att man inte bara kan vara som man är 

istället liksom. 

 

Diskussioner kring brist av kritiskt tänkande förekom i störst utsträckning då de unga 

kvinnorna, istället för att då prata om sina personliga erfarenheter, bytte riktning och valde 

att diskutera kring andra människor och hur dessa antogs påverkas. Med grund i denna 

tendens presenteras därför en fortsättande framställning under rubriken 7.5 

Tredjepersonseffekten.  
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7.2.  Irritation  

När reklaminnehållet kändes för påtvingat eller oärligt uppstod under intervjuerna irritation 

inför antingen produkten, alternativt personen som marknadsfört det, det vill säga vloggaren. 

Nedan redogörs för utdrag från diskussionerna som skedde under intervjun och hur 

respondenterna reagerade på somliga av de klipp som visades upp.  

 

Någonting som de båda fokusgrupperna reagerade starkt på var när ett videoklipp visades 

upp där Josefin & Vanja tipsade om sina favoritprodukter och vidare hänvisade tittarna till 

en jämförelsesajt vid namn Prisjakt. Produkten i fokus zoomades in och en motivering gavs, 

därefter gick samtalsämnet vidare. De olika tipsen av produkter avverkade snabbt varandra. 

Under klippets gång kunde en irriterad känsla noteras, denna spred sig och växte i lokalen 

desto längre klippet pågick. Det var en djupare beskrivning och uppvisning av produkterna 

som de unga kvinnorna särskilt efterfrågade efter att tagit del av klippet. Hos fokusgrupp 1 

fortsatte diskussionen: 

 

Det kändes väldigt pushat. (Alla nickar instämmande) 

Detta berör mig inte. 

Jag skulle aldrig klicka mig in på det här. 

Ja, jag hade klickat bort det här. 

Jag hade stängt av det typ. 

Sen är det ju det att de tjänar pengar på när de gör reklam, så det är ju typ det, 

alltså det är inte så kul att kolla på. 

Jag vet ens vilka det är, vilka var det? 

 

Irritationen som de unga kvinnorna upplevede skapade en motsatt effekt. Istället för att ta 

del av marknadsföringen uppgav de unga kvinnorna att de ville klicka bort och stänga av 

klippet. Hos fokusgrupp 2 var upplevelsen liknande. Linnea menade att: “Det är nästan en 

motsatt effekt mot Prisjakt, som egentligen är en ganska bra sida. Nu känner jag att man inte 

vill gå in där för man blir irriterad.” Resterande i grupp 2 tycktes dela liknande åsikter: 

 

Det här kändes påtvingat. 

Ja jätte. Sedan att det dyker upp i början av videon, att det står jättestort 

“Prisjakt”. Jag skulle aldrig kolla på en sådan, för jag känner att det går inte att ta 

till sig. Och inga kända vloggare vad jag vet? Den ena är typ bloggare, men den 

andra vet jag inte vem det är. Det känns inte som någonting jag skulle titta på 

iallafall. 

Lexis 

Linn 

Linn 

Malin 

Julia 

Julia 

Lexis 

Ronja 

Hanna 



38 

 

Det känns snarare som en mini-reklam innan videon skulle börja, extremt 

sponsrat. 

Ja precis, det känns ju som en reklam innan videon. 

Det känns så på grund av hur dem förde sig, de kändes inte så naturliga. 

Det kändes som de hade manus. När de säger; ”Du kan spara såhär mycket.” 

(Resten av gruppen håller med) 

Det kändes som Prisjakt hade gjort deras manus. Jag har jobbat med dem, eller 

bredvid dem på Prisjakt, så det kändes verkligen som; “Hej får vi hyra in er, vi ska 

spela in en video.” 

Så får de typ ett manus; “Så, säg det här.” 

Deras favoriter var ju väldigt otydliga, eller alltså väldigt snabba. Typ brunpuder. 

Man bara jaha, surprise. 

 

En uttryckt opersonlighet tycks därmed även vara en bidragande faktor till att irritation 

uppkom. I filmklippet som ovan diskuteras återkom det gång på gång att de delade med sig 

av sina “tips” och “personliga favoriter”, trots detta tycktes de unga kvinnorna inte uppleva 

innehållet som varken personligt eller genuint. Moderatorn Emelie ställde en fråga angående 

klippet med Josefin & Vanja till grupp 2: “Upplever ni det här som tips?” 

 

Nej, som reklam. 

Nej, väldigt opersonligt. 

Ja, väldigt opersonligt. 

Det kändes inte som att de brydde sig liksom. 

Då gillar man mer när de sitter hemma och fixar sig. 

Visar mer hur det visar resultat liksom. 

Precis. 

Och lite musik i bakgrunden. 

 

Reklaminnehåll uppfattades alltså som irriterande när det upplevdes opersonligt och upptog 

en allt för uppenbar och stor plats. Något som även uppkom tydligt hos de båda 

fokusgrupperna var hur det skapades en frustration när för mycket reklam och samarbeten 

från en specifik avsändare med en specifik reklamkampanj förekom. Fokusgrupp 1 pratade 

om klädföretaget NA-KD och deras marknadsföring som cirkulerat i flertalet vloggar och i 

andra sociala medier under en period: 

 

Linnea 

Linnea 

Linnea 

Ronja 

Hanna 

Hanna 

Hanna 

Hanna 

Hanna 

Elin 

Alice 

Alice 

Alice 

Alice 

Alice 



39 

 

Det är lite såhär också, alltså nu är det inte bara vloggar, men också på snapchat 

är det sjukt mycket. Jag följer jättemånga bloggare och vloggare där som har 

samarbete med NA-KD.                                                  

 (upprört): Det är det enda de gör! 

Jag vill inte ens gå in på den sidan och köpa något där just för att det är det enda 

man ser, att de alla har samarbete med den där sidan. Då blir det bara såhär; “Nej 

tack, det är bra.” 

Det är tjatigt när det blir för mycket. 

Då spelar det ingen roll om odödliga har på sig dem typ, för då bara, nej.. 

Ibland kan det vara bra, för då kanske man hittar grejer som man kanske inte 

hittat. Så det finns både för- och nackdelar tycker jag. Men det får inte bli för 

mycket för då tröttnar man. 

 

Även i fokusgrupp 2 noterade vi ett liknande exempel kring när marknadsföring placerades i 

för många kanalerna och då upplevdes som tjatig. I detta fall var det angående Ica och en 

marknadsföringskampanj av deras tacos. 

 

Ibland blir det nästan löjligt. Om man följer några profiler så kan man se på alla 

deras plattformar att det dyker upp samma. För ett tag sedan så höll alla på och 

sponsrade Icas tacos till exempel.  

Ja, det var ju överallt. Typ fem, sex personer jag följde hade blivit sponsrade av 

Icas tacos, samma vecka. 

Då stör man sig på det! 

Ja, jag störde mig också på det. 

När man sedan fattar att det var av samma produkt och företag. 

Ja det kan verkligen förstöra, Alltså gud, ja. 

 

De unga kvinnorna påvisade tydligt att för mycket massutskick av samma typ av 

reklamkampanj och likadant innehåll i flertalet personliga kanaler samtidigt ledde till en 

negativ inverkan och skapade därmed irritation.  

 

7.3. Relation  

Vidare urskiljdes ett annat återkommande inslag hos fokusgrupperna. Beroende på om de 

unga kvinnorna hade tidigare kännedom och relation till vloggaren ifråga var de betydligt 

mer positivt inställda och accepterande. Efter att filmklippet på Kenza hade visats upp för 
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fokusgrupp 1 upptogs en diskussion kring upplevda irritationsmoment, i detta fall handlade 

det om att Kenza och andra svenska vloggare börjat göra videoklipp på engelska: 

 

Jag tittar inte på henne för jag tycker det är så töntigt när svenskar ska prata 

engelska. Jag fattar ju att hon har blivit så stor, men jag tittar inte på dem. Jag 

tittar till exempel inte heller på Angelica Blicks eller någons, just för att de pratar 

engelska. 

(angående Kenza): Jag tittar faktiskt på henne, men för mig var det, alltså jag tror 

också jag reagerade på det här med att de pratade på engelska. Just det, det var 

bara såhär att jag fortsatte att kolla för att jag tycker om henne. Jag har ju läst 

hennes blogg jättelänge, så jag har bara fortsatt att följa henne. 

 

Detta antydde på en större acceptans och öppenhet gentemot innehåll om en upplevd 

relation och koppling till vloggaren existerade. Lexis motiverade sitt uttalande med hur hon 

hade följt Kenza under en längre tid. 

 

I fokusgrupp 1 visade det sig vidare att en person, Julia, var den enda av de totalt fyra unga  

kvinnorna som inte påstod sig följa vloggaren Therese. Julias kommentar efter att ha sett 

klippet på Therese var följande: ”Jag har inte följt hennes vloggar så jag vet inte, men just nu 

fick jag bara intrycket att hon var.. Nej men, gud vad tjatig.” Vidare fortsatte Julia:  “Det här 

kändes ju väldigt mycket sälj sälj sälj, alltså inte så mycket personligt alls.” Inställningen hos 

de resterande i gruppen, som istället uppgett att de följt Therese och hennes vloggar sedan 

tidigare, var däremot annorlunda: 

 

 Jag tycker faktiskt hon är genuin. (Malin och Linn nickar medhållande) 

Hon är så jordnära! 

Även om hon är sådär; ”Heeej hur är det med eeeeer”, så är hon alltid sådär. Det 

är sådan hon är som person. 

(tittandes på Julia): Jag fattar när du säger att hon är lite sådär tjatig, jag vet att 

jag hade på hennes video en gång när jag var med en kompis och hon bara; “Men 

herregud vad hon tjatar!” Hon pratar ju så snabbt och sådär jätteglatt. Men för 

mig, alltså jag har känt att hon alltid har varit sådan.  

Det kanske är jag som är annorlunda då.  

Jag tror liksom att det är hennes personlighet. 

Jag tyckte det i början också, att hennes röst var så här; “Åhhh”. Men så har man 

bara märkt att hon är sådan, att hon är så jäkla go! 
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Även i fokusgrupp 2 förekom reaktioner av liknande karaktär angående klippet och vloggaren 

Therese. Det framkom tydligt att personer även i grupp 2 var bekanta med vloggaren ifråga 

sedan tidigare. I fokusgrupp 2 intresserades vi särskilt av att Hanna direkt intog en 

försvarande position, då hon för både oss och resten av gruppen ville poängtera att det var ett 

gammalt klipp som just visats upp. 

 

Jag brukar ju kolla på henne. Men jag måste bara säga, att det här var ju ett rätt 

Therese Lindgren, för jag tycker hon gör det, ja, lätt att följa och sådär. Det är det 

jag menar, reklamen är mycket mer tilltalande eftersom hon säger “Det här är i 

samarbete med Chichelle”, och så dyker loggan upp. Efter den loggan dyker upp 

så snackar hon mer typ allmänt. Sen beror det också på att jag kollar på henne 

ofta, jag tänker inte på att det är reklam liksom. 

 

Att agera på ett sådant dels försvarande, dels förklarande sätt åt en persons vägnar kan tolkas 

som ett agerande man tar till åt en nära vän. I uttalandet påpekade även Hanna att hon slutat 

se marknadsföringen som just marknadsföring, detta på grund av att hon följer och är väl 

bekant med vloggaren sedan tidigare. I fokusgrupp 2 förklarade Alice och Hanna den 

upplevda relation de känner till vissa vloggare som följande: 

 

Jag tycker att det är sjukt också hur man faktiskt kan bli typ kompisar med dem, 

för man blir så insatt i en människas värld. Plötsligt när man har kollat på så 

många videos med en persons liv. Man vet typ allt om kompisar och familj, vilket 

är ganska sjukt egentligen. 

 

Moderatorn Emelie ledde samtalet vidare med frågan: “Känner du att det blir som din 

kompis då?” 

 

Ja. På samma sätt som när man lyssnar på en podcast, att det är ens kompis. 

jag håller med dig. Vissa vloggar har jag kollat på i kanske fem år, då tänker jag 

att jag är polare med dem liksom. 

Sedan så är jag inte ledsen för jag inte kan träffa dem och ha en konversation, 

liksom så mycket bryr man sig ju inte. Det är bara det att de är trevligt sällskap i 

bakgrunden när man lagar mat. 

Precis, jag håller med. 

 

Vidare framkom det under fokusgruppsintervjuerna hur demografiska faktorer tycktes bidra 

till upplevelsen av ett innehåll. Om en likhet och igenkännelse existerade mellan de unga 

Hanna 

Hanna 

Hanna 

Alice 

Alice 

Alice 



42 

 

kvinnorna och vloggaren ifråga tenderade en alltmer positiv inställning att förekomma. 

Under fokusgruppsintervjuerna förekom ett flertal gånger påpekanden av de unga kvinnorna 

där de indikerade på att de hade likadana kläder, inredning eller skönhetsprodukter som 

vloggaren ifråga hade. De unga kvinnorna uppfattades därmed som positiva då de kunde 

finna igenkännelse hos vloggarna eller i det videoinnehåll som visades upp. 

Sammanfattningsvis upplevdes de unga kvinnorna uppskatta när vloggare befann sig inom 

samma åldersram, hade samma livserfarenheter eller delade samma intressen som de själva. 

 

7.4. Tredjepersonseffekten  

Till en början tycktes de båda intervjutillfällena präglas av antydningar kring medvetenhet 

såväl som ett kritiskt förhållningssätt till marknadsföring i vloggar. Frågornas form var då 

riktade på ett sådant sätt att det var intervjupersonernas personliga upplevelser och 

uppfattningar som låg i fokus. Längre in under intervjuerna blev samtalen desto mer öppna 

och fokus kring påverkan började istället diskuteras mer generellt, fokuserat på allmänhetens 

inställningar. Således fördes diskussionerna kring huruvida andra troddes påverkas av 

marknadsföring. Här bytte åsikterna form och en djupare diskussion kring reklamens 

påverkan blev istället påtaglig i de båda fokusgrupperna. Denna uppfattning av att det är 

andra som tros påverkas i en allt högre utsträckning är tendensen till vad som tillskrivs som 

tredjepersoneffekten. 

 

Respondenterna tenderade att kategorisera in och benämna utomstående grupper som 

påverkade. I fokusgrupp 2, som bestod av unga kvinnor som studerade på högskolan, 

benämndes icke studerande som en alltmer påverkad målgrupp. I fokusgrupp 1 uttalade sig 

Julia kring sina tidigare erfarenheter och gjorde därmed skillnad på sig själv och andra. För 

att exemplifiera tendensen ytterligare är Julias uttalande särskilt träffande: 

 

jag tänker att det är säkert jättemånga som inte är kritiska alls. Jag känner mig 

lite mer miljöskadad för jag har pluggat och läst om olika reklamstrategier. Men 

det är säkert många som ser upp jättemycket till de här personerna, och så fort de 

säger någonting så tänker de; “Det där är skitbra, det vill jag ha.” Det tror jag 

säkert, att det finns massa. 

 

I fokusgrupp 1 talade även Linn om andras påverkan, i detta fall kring yngre människors 

påverkan. 

 

Julia 
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Jag tror man blir mer kritisk när man vet vad man tycker om. När man var yngre 

var det mer, ja lite såhär, då kanske man inte var färdig med vad man tyckte och 

vad man kände, man var inte säker. Men nu är man såhär; “Det här tycker jag 

om, detta tycker jag inte om”, alltså mer självsäker i sig själv. Man kan vara 

kritisk på ett annat sätt och man har blivit äldre. När man var mindre var det mer 

grupptryck och man skulle ha vad alla andra hade. 

 

Även i fokusgrupp 2 förekom diskussioner kring att andra generationer ansågs vara desto 

mer påverkade: 

 

Jag tror att desto yngre man är, jag tänker om man är yngre tonåring så tror jag 

inte man sorterar, då tror jag att man tänker; “den här vloggaren ser jag upp till, 

så lyssnar jag på allt den här personen säger.”  

Det tror jag med. 

Särskilt om man smyger med reklamen så att det inte är så uppenbart. 

Jag har haft praktikanter på jobbet. De är 01:or och de tittar mycket på det här, 

och jag har sagt det att; “Gud vad ni sminkar er på en praktikplats och redan nu 

liksom.” De har verkligen highlighter, contouring, verkligen allt. Men då sa de; 

“Det är det vi gör, alla gör det, min lillasyster som är fem år yngre och som är 06:a 

har börjat sminka sig nu.” De tittar alla mycket på vloggar, så det var så de 

började med det.  

 

7.5. Sammanfattning av resultat  

Nedanför förtydligas och lyfts resultatet fram ytterligare för att på ett sammanfattande vis 

besvara studiens frågeställningar och knyta an till det teoretiska ramverk vi valt att använda 

oss av. 

 

De unga kvinnorna påvisade till en början ett kritiskt tänkande och medvetenhet kring 

marknadsföring som förekommer i vloggar i allmänhet. De unga kvinnorna påvisade även en 

kunskap kring branschen i stort. Resultatet av intervjuerna indikerade dock på att det fanns 

upplevda svårigheter kring att förhålla sig kritiskt då man tog del av innehållet i 

medieformatet vloggar. Det personliga innehållet i vloggar ansågs vidare kunna generera i 

både positiva och negativa konsekvenser. Reklampåverkan i allmänhet var något de unga 

kvinnorna tenderade att i första hand tillskriva andra, inte sig själva. Under de båda 

fokusgruppsintervjuerna noterades en skillnad kring de uttalade uppfattningarna av 

Linn 

Elin 

Elin 

Ronja 

Hanna 
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reklampåverkan när de unga kvinnorna pratade kring personliga erfarenheter gentemot 

allmänhetens. När frågorna var inriktade på att undersöka de unga kvinnornas personliga 

reflektioner framställdes en uttalad medvetenhet med visst erkännande till en komplexitet att 

förhålla sig till dolda reklambudskap. Att erkänna eller tala kring en för stor påverkan av 

reklam verkade även upplevas som någonting negativt. När samtalen fick en mer generell och 

allmän ton, antyddes en upplevelse av påverkan i allt högre grad. Detta förhållningssätt och 

resultat i sig kan kopplas an till tredjepersonseffekten.  

 

I allmänhet accepterade de unga kvinnorna reklam i vloggar. Däremot ställde de vissa krav 

på kring hur reklamen och innehållet förmedlades. Den kritiska förkunskap som kvinnorna 

visade sig ha förutsatte i sin tur hur innehållet förväntades vara och kännas på ett visst sätt, 

för att de unga kvinnorna ifråga skulle vara mottagliga gentemot det. Vissa inställningar 

upplevdes som positiva och innehållet bemöttes då med en tillmötesgående ton, medan visst 

innehåll blev desto mer kritiskt och negativt bemött. 

 

Det var därmed en delad bild av uppfattning kring reklam i vloggar som de unga kvinnorna 

påvisade. Förhållningssättet framställdes som komplext, därmed fanns det inte heller något 

enigt svar kring hur reklaminnehåll i vloggar uppfattades. Det som framgick var snarare ett 

tvådelat svar, ibland som underhållande information och rentav tips, ibland som uppenbar 

och irriterande produktplacering. Det var förutsättningarna kring innehållet som tycktes 

lägga grunden för hur det slutligen togs emot. Inställningen till innehållet tycktes därmed 

präglas av hur materialet ifråga såg ut. Detta innefattade exempelvis faktorer såsom hur 

tydligt och transparent marknadsföringen framträdde samt hur välbekant vloggaren ifråga 

var för de unga kvinnorna sedan tidigare. Det teoretiska ramverk som studien utgick från var 

den modell av faktorer som utvecklats av Ducoffe (1995), samt vidareutvecklats av Bracket 

och Carr (2001). Samtliga av dessa teoretiska faktorer gavs uttryck för under våra 

fokusgruppsintervjuer. Vidare tycktes även många utav dessa faktorer förhålla sig till 

varandra och avgjorde hur den slutliga upplevelsen kring innehållet togs emot av 

respondenterna. Under de båda fokusgruppsintervjuerna var ett återkommande begrepp 

ordet “genuin”. Ordet i sig går att koppla till faktorn trovärdighet. Denna upplevelse av 

trovärdighet och äkthet visade sig under intervjuerna ha en stor inverkan på inställningarna 

hos de unga kvinnorna. Den tyngsta faktorn och byggstenen till hur de unga kvinnorna 

bemötte innehållet var därmed just trovärdigheten. När ett innehåll inte upplevdes som 

trovärdigt skapades samstämmig irritation inom gruppen. Irriterande innehåll beskrevs som 

onaturligt, opersonligt och oäkta. Vidare motsatte sig även de unga kvinnorna innehållet om 

det upplevdes som påtvingat och för mycket.  
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Om innehållet däremot beskrevs som personligt, naturligt, trovärdigt och vardagligt 

tenderade de unga kvinnorna att ta emot innehållet som praktiska tips och förhöll sig till 

innehållet likt det var en vän som ville hjälpa dem i vardagen. De unga kvinnorna var allt mer 

mottagliga till information då ett videoklipp präglades av en vardaglig jargong och då 

vloggaren ifråga påvisade hur denna i sin vardag tillämpade och använde sig av produkterna 

som marknadsfördes. Under fokusgruppsintervjuerna framkom även hur de unga kvinnorna 

tog ställning och både förklarade likväl försvarade de vloggare som de upplevde sig ha en 

relation till. De unga kvinnorna medgav även konkret under intervjuerna hur de upplevde en 

vänskapsrelation till vloggare som de följde.  

 

Ett kritiskt tänkande framkom därmed till en början hos de unga kvinnorna. Men när 

kriterierna kring att innehållet upplevdes som genuint och “på riktigt” uppfylldes så blev 

gränserna kring vad som var redaktionellt material och vad som var reklam allt mer diffust. 

De unga kvinnorna slutade då uppfatta marknadsföringen på samma sätt. De tenderade i 

högre utsträckning att då uppleva innehållet som självvald underhållning. Detta kan även 

flätas samman med den upplevda relevansen av att känna en sammankoppling till vloggaren 

ifråga. På grund av hur de unga kvinnorna i de båda fokusgruppsintervjuerna upplevde 

relation och tilltro till vloggarna de följde styrks därmed teorin kring att en vloggare i dagens 

samhälle kan fungera som en opinionsbildare, liksom tvåstegshypotesen antyder. 
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8. Slutdiskussion 

I detta kapitel för vi en resultatdiskussion samt en metoddiskussion. I resultatdiskussionen 

drar vi ytterligare parelleller av studiens resultat och knyter an det till den tidigare forskning 

som studien tidigare redogjort för. Avslutningsvis lyfter vi även fram förslag till vidare 

forskning inom området. 

 

8.1. Resultatdiskussion  

Vårt syfte med uppsatsen har varit att undersöka unga kvinnors åsikter, upplevelser och 

förhållningssätt till reklam i vloggar. Det har vidare varit intressant att få en djupare inblick 

kring hur unga kvinnor påverkas. Under analysen har vi varit medvetna kring tendensen att 

anta saker, men har därför arbetat för att förhålla oss kritiskt och inte låta antaganden styra 

oss i analysarbetet. Vi har därmed arbetat för att låta det insamlade intervjumaterialet få tala 

för sig självt. 

 

Det teoretiska ramverk vi valt att utgå från upplevdes i resultatdelen som applicerbart och 

därmed relevant. Vissa faktorer visade sig ha en större påverkan och kunde i högre 

utsträckning kopplas till det insamlade intervjumaterialet. Just att marknadsföringen 

upplevdes som trovärdig och äkta tycktes vara den mest väsentliga faktorn till att bidra med 

att påverka de unga kvinnornas uppfattningar och inställningar. Upplevelsen av ett innehålls 

trovärdighet tycktes även vara en påverkande faktor som präglade huruvida de andra 

faktorerna, exempelvis irritation, uppkom hos de unga kvinnorna. 

 

Den tidigare internationella forskningsstudie som Mansour (2015) bedrivit kring unga 

kvinnors uppfattningar och attityder av reklam på sociala medier presenterade ett resultat 

som indikerade på en liknande tendens, det vill säga att upplevelsen av marknadsföring som 

trovärdig och äkta tycktes vara den mest väsentliga faktorn till att påverka unga kvinnors 

uppfattningar. Detta homogena resultat bidrar med en indikation kring att det existerar 

kulturella likheter kring unga kvinnors inställningar och uppfattningar av reklam i sociala 

medier. 

 

Studiens bakgrund likväl tidigare forskning beskrev hur marknadsföring i sociala medier 

upplevs svårt att förhålla sig kritiskt och medvetet gentemot. Exempelvis menade Sandberg 

och Ekström (2010) att den nya tekniken innebär nya kanaler och vidare alltmer dold 

marknadsföring på sociala medier. Under fokusgrupssintervjuerna framkom det mycket 

riktigt hur de unga kvinnorna upplevde svårigheter kring att förhålla sig kritisk mot innehåll 
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på just sociala medier. Däremot gav de unga kvinnorna trots detta till viss del även uttryck för 

att ha ett kritiskt tänkande och medvetenhet gentemot marknadsföring i vloggar. Det var 

snarare kontexten och omständigheterna runtomkring som präglade de slutliga 

uppfattningarna. 

 

Av det resultat som studien kom fram till påvisades hur de unga kvinnorna förhöll sig med en 

komplex relation till ämnet. Vi kunde därmed relatera våra respondenters upplevelser 

gentemot den tidigare forskning inom området som vi tagit del av. Vårt resultat samstämde i 

stor utsträckning med den forskning som Grusell (2008) genomförde rörande inställningar 

kring reklam i Sverige. Likt hennes resultat påvisades även i vårt insamlade intervjumaterial 

en allmän acceptans hos de unga kvinnorna. Om reklamen förekom på ett sådant sätt att den 

uppfattades som någonting självvalt accepterades den, men bemöttes desto mer negativt om 

den istället uppfattades som störande och påtvingad. Även i vår forskning tycktes kontexten 

kring innehållet ifråga ha en slutlig och avgörande roll, likt den forskning som Grusell (2012) 

presenterade. När det finns ett personligt intresse går reklam över från att vara reklam, till 

att istället bli en form av information (Grusell, 2012). Detta var ett resultat som de unga 

kvinnorna i vår studie även gav uttryck för. 

 

Studien har bidragit till en ökad förståelse kring varför just marknadsföring i medieformatet 

vloggar är en framväxande trend. Om marknadsföringen används på ett strategiskt vis kan 

det ge goda resultat. Företag kan på ett effektivt sätt med fullträff pricka in sig på den 

segmentgrupp de önskar nå ut till. Däremot är kraven på reklamens utformning minst lika 

viktig likt gällande andra typer av reklamformer. Reklamen på vloggar behöver vara smart 

och genomtänkt, men samtidigt genuin och naturlig i det sammanhang och genre som 

vloggaren tenderar att förknippas med. När vad som ansågs som en relevant och rätt vloggare 

marknadsförde en produkt på ett trovärdigt sätt hade de unga kvinnorna benägenhet till att 

uppleva reklamen som konkreta tips och ställde sig därmed positiva inför den. De slutade 

även att uppleva reklaminnehållet som just reklam. Det som var intressant att utläsa ur 

resultatet var dock hur marknadsföringen i vloggar även riskerade att tas emot oerhört 

kritiskt. I motsats till denna positiva effekt riskerade en negativ upplevelse att förekomma. 

De unga kvinnorna kände sig i vissa fall rentav lurade och förnärmade. Upplevelsen av ett 

alltför uppenbart och dåligt insäljande kränkte och förolämpade de unga kvinnorna. Därmed 

påvisade resultatet hur vloggar som medieformat är en effektiv marknadsföringskanal, men 

hur formatet samtidigt sätter sin egna prägel och krav på företaget och vloggaren att 

samspela för att kunna producera ett lyckat samarbete. 
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Således sammanfattas de unga kvinnornas uppfattning kring reklam i mediekanalen som 

delad. De unga kvinnorna gjorde till viss del anspråk på att ha ett medvetet och kritiskt 

förhållningssätt gentemot reklaminnehåll i vloggar. Samtidigt påvisade resultatet att om en 

äkthet förmedlades och en inbjudan till personlig inblick i vloggarens privatliv erbjöds 

ändrades inställningarna hos de unga kvinnorna anmärkningsvärt.  

 

Med detta i beaktning är det sannolikt ett klokt strategiskt val av företag som väljer att 

marknadsföra sig via vloggar att låta vloggaren själv utforma och personligt prägla innehållet 

i så hög utsträckning som möjligt. Eftersom tittarna känner en koppling och relation till 

vloggaren sätter de ännu mer press på att reklaminnehållet måste hålla en viss nivå och form 

av trovärdighet. Detta förhållande som vloggare och tittare delar är både intressant såväl som 

komplext. Relationen i sig kan ifrågasättas och argumenteras för. Vi personligen anser att det 

handlar om ett utbyte sinsemmellan. Tittarna förlitar sig på vloggaren, men vloggaren i sin 

tur är även beroende av en relation till sina tittare. I slutändan mynnar funderingar kring 

relationen ifråga ut i en diskussion gällande etik och moral. 

 

8.2. Metoddiskussion  

Under uppstarten av studien var vi osäkra kring vilken metod som var bäst lämpad. Efter att 

ha övervägt olika alternativ av metodval landade vi slutligen i valet kring att bedriva 

fokusgruppsintervjuer. Genom att använda oss av denna insamlingsform av empiri har vi fått 

tillgång till en grupp unga kvinnors personliga åsikter och tankar. I efterhand är vi därför 

nöjda med vårt val av att utforma och använda oss av fokusgrupper. 

 

Något vi däremot inte var fullt förberedda på var utmaningen som visade sig ligga bakom 

genomförandet av fokusgruppsintervjuer. Inför intervjutillfällena hade vi förberett oss 

noggrant och försökte vara väl förberedda på sådana komplikationer som fanns listade i 

litteraturen. Vi var även under uppstarten av fokusgruppsintervjuerna noggranna med att 

poängtera moderatorns roll såväl som syftet kring fokusgruppen och vår undersökning. Vi 

poängterade därmed i inledningen att ingen av oss var någon expert inom området ifråga, 

utan att syftet med fokusgrupperna snarare var att undersökande föra ett samtal kring 

ämnet. Även om vi utformat en strukturerad intervjuguide så var det som tidigare nämnt för 

oss mycket viktigt att inte ta över intervjuerna på något sätt, utan snarare låta samtalet flöda 

fritt mellan deltagarna. 

 

Något vi i synnerhet inför intervjutillfällena var oroliga för var utifall någon av 

gruppmedlemmarna inte skulle få tillräckligt utrymme och möjlighet att uttrycka sina 
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åsikter. Vi hade därför gemensamt kommit överrens om tänkbara tillvägagångssätt gällande 

hur moderatorn på ett så naturligt sätt som möjligt skulle kunna lyfta fram 

gruppmedlemmen och därmed göra en ansats till att försöka bjuda tillbaka denne in i 

samtalet. Detta exempel i sig påvisar en av många aspekter som vi fick ha i åtanke både inför 

och under intervjutillfällena. Eftersom detta var första gången vi bedrev en studie baserad på 

fokusgrupper upplevdes tillvägagångssättet som utmanande och därmed till en början 

avancerat innan vi blev bekanta och pålästa inom forskningsmetoden.  

 

Eftersom vi har intervjuat ett begränsat antal unga kvinnor om deras upplevelser av 

marknadsföring i vloggar, har inte vårt syfte varit att uttala oss kring en generalisering 

gällande unga kvinnors upplevelser. Istället har forskningsansatsen bidragit med en ökad 

förståelse kring fenomenet och tillämpat kvalitativ forskning på ett desto men djupgående 

plan. Slutligen bör nämnas att vi  därmed är medvetna kring att studiens resultat i sig är 

begränsat och således inte generaliserbart eller talandes för en hel population.  

 

8.3. Fortsatt forskning  

För att nå förutsättningar till att kunna börja bygga upp en större kunskapsbank är området 

och fältet överlag i behov av ytterligare forskning. Sociala medier är ett ständigt växande 

medieformat och tar därmed ständigt sig nya uttrycksformer. Detta innebär även nya 

marknadsföringsformat med möjligheter för marknadsförare att nå ut till konsumenter. 

Under arbetets gång väcktes flera intressanta tankar och vidare funderingar kring ämnet. 

Begreppet influencer är idag ytterst förekommande inom marknadsföring och var likväl ett 

begrepp som vår forskning berörde. Vidare studier kring dennes roll, påverkan och effekt 

gentemot människor föreslås därmed intressant att belysa ytterligare genom fortsatt 

forskning. 

 

Under fokusgruppsintervjuerna var ett ämne som de unga kvinnorna återkommande kom 

tillbaka till just barn och ungdomars påverkan. Likväl i studiens bakgrundsdel såväl som i 

tidigare forskning belystes även där målgruppen barn och ungdomar återkommande. En 

fortsatt forskningsidé skulle därför kunna vara att rikta fokus på målgruppen barn och 

ungdomar och deras upplevelser samt erfarenheter av nya typer av medieformat, förslagsvis 

vloggar.  
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Bilaga 1      

Öppningsfrågor  

1. Vilka vloggar har ni tittat på eller följer ni idag? 

2. När såg ni er första vlogg? 

 

Introduktionsfrågor –  

Visar upp klippet på Kenza - HOW I DO MY MAKE UP - KENZA ZOUITEN 0.00  - 1.50 

 

3. Vad tänker ni när ni ser detta klipp? 

4. Har ni någonsin köpt produkter som ni blivit introducerade till då ni tittat på vloggar? 

 

Visar upp klippet där Vanja och Josefin - Här tipsar Josefin och vanja om sina absoluta 

favoriter på badrumshyllan 0.00-2.09 

 

5. Vad tänker ni när ni ser detta klippet? 

6. Ser ni detta som tips? 

7. Tror ni att ni hade reagerat annorlunda ifall de hade tipsat om Prisjakt innan de 

nämner sina favoritprodukter? 

 

Visar upp klippet där Therese Lindgren - Haul: vårmode (i samarbete med Chiquelle) 0.00 – 

1.30 

 

8. Vad tänker ni när ni ser detta klippet? 

9. Tycker ni Thereses åsikter är genuina i vloggen? 

 

Visar upp klippet på Janni - HOW I EDIT MY INSTAGRAM PHOTOS - Quick tutorial - Vlog 

19 0.00 – 1.44 

 

10. Vad tänker ni när ni ser detta klipp? 

11. Skulle ni ladda ner apparna för att redigera era bilder? 

 

 Nyckelfrågor  

12. Ger dessa vloggare några konsekvenser till unga kvinnor?  

13. Kan ni identifiera er med vloggarna, finns det några igenkännande faktorer? 

14. Vad är reklam för er? 

15. Anser ni er kritiska när ni tittar på vloggar som dessa? 
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 Avslutande frågor -   

16. Hur upplevde ni detta samtalet, fick ni några nya perspektiv kring hur ni ser på 

marknadsföring i vloggar?  

17. Är det något vi har missat eller är det något som ni vill tillägga? 
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