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This paper investigates how sponsored content blend in with the other content, in two 

established blogs. One is Petra Tungården who has a professional blog, and one is Nicole 

Falciani's personal blog. It is a comparative study between sponsored blog posts and non-

sponsored blog posts. The study is a qualitative rhetoric analysis using the theories native 

advertising, rhetoric, personal branding and parasocial interaction to investigate how the two 

bloggers recommend products or services to their readers with the help of argumentation. 

 

The result shows that the argumentation for the sponsored and the non-sponsored posts have 

both smililarities and differences. Both blogs have many more differences than similarities, 

but the personal blog turned out to have much more differences than the professional one. 

Further on it is discussed that the differences are not sufficientlly pronounced to the readers 

to detect them, and that the problem of distinguishing the sponsored content remains. 
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1. Inledning 

Varje dag möts vi av en stor mängd reklam och information som behöver tar sig igenom 

mycket brus för att nå fram till konsumenten. Samtidigt har medierna blivit mer beroende av 

reklam som finansiering. Det blir därför allt viktigare för marknadsförare att tänka smart och 

innovativt för att lyckas nå ut till konsumenterna. Ett populärt och effektivt sätt att nå ut till 

konsumenterna är genom redaktionell annonsering, som kan ske genom till exempel 

sponsring eller produktplacering (Gustafsson, 2013). 

  
Det engelska ordet för redaktionell annonsering, som används internationellt, är native 

advertising. Metoden innebär att reklam vävs in i det redaktionella materialet i medier, det 

vill säga innehållet som inte är reklam. Det blir därför svårare att urskilja vad som är reklam 

eller inte, eftersom innehållet smälter in som en naturlig del av mediet. 2011 myntades 

begreppet native advertising, och idag är intresset större än någonsin för metoden bland 

svenska publicister och marknadsförare (IAB Sverige, 2014). Trots att namnet native 

advertising är relativt nytt är metoden allt annat än ny. Metoden har använts i decennier 

inom tryckt media och började som en form av propaganda redan i begynnelsen av 

radiosändningen (Wojdynski & Golan, 2016).  
 

Enligt Teng-Kai och Chia-Huis (2010) har native advertising blivit vanligt förekommande i 

bloggar. Gardner (2005) menar att makten med en blogg som marknadsföringsverktyg ligger 

i vidarespridningen av information av läsarna, genom word of mouth (WOM). WOM innebär 

att ett budskap sänds ut och att informationen sedan sprids vidare av konsumenterna, utan 

större ansträngning från företaget. Enligt Gardner (2005) är WOM den mest kraftfulla typen 

av marknadsföring ett företag kan dra nytta av eftersom bloggarna har en etablerad 

läsarkrets som litar på, och uppskattar, bloggarens åsikter och tips.  

 

De senaste åren har flera bloggare i Sverige blivit fällda av Reklamombudsmannen för dold 

marknadsföring, där de inte tydligt har visat att inlägget är reklam eller sponsrat innehåll 

(Gustafsson, 2016). Med native advertising inom bloggvärlden kan det vara extra svårt att 

urskilja annonserna från det övriga innehållet, eftersom det är enkelt att väva in reklam i ett 

blogginlägg (Hsu, Lin och Chang, 2013). Inom svensk marknadsföring är det lag på att 

reklam alltid ska kunna urskiljas av konsumenten, och reklam får därför inte uppfattas som 

redaktionell text (IAB Sverige, 2014). Den här undersökningen går ut på att få en djupare 

förståelse för hur native advertising ser ut i bloggar. De bloggar som undersöks är Petra 

Tungårdens professionella blogg och Nicole Falcianis privata blogg. Studies syfte är att ta 
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reda på om argumentationen skiljer sig mellan sponsrade och osponsrade inlägg när 

bloggaren rekommenderar produkter till sina läsare. Med hjälp av retorik ska vi undersöka 

skillnader och likheter i argumentationen i de sponsrade respektive osponsrade inlägg och 

analysera hur bloggarna bygger upp sitt ethos för att få förtroende för sina argument, från 

läsarna. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras den bakgrundsinformation som behövs för att få en djupare 

förståelse för ämnet som undersöks. Det som tas upp i bakgrunden är native advertising, 

produktplacering, lagar om marknadsföring i bloggar, bloggens utveckling, och information 

om de två bloggarna som analyseras i den här studien. 

 

2.1. Begreppet native advertising 

På senare tid har reklam börjat uppfattas som mer och mer påträngande för konsumenter, 

och därför har native advertising börjat användas i större utsträckning. Native advertising är 

sponsring eller produktplacering som vävs in i det redaktionella materialets struktur 

(Gustafsson, 2013). Former av native advertising, även kallat redaktionell annonsering på 

svenska, har funnits länge, men det var i samband med Internet och de digitala mediernas 

framväxt som begreppet fick en helt ny innebörd och betydelse. På grund av den nya 

teknologin fick konsumenterna en helt annan kontroll över vilken information de valde att ta 

in, i  jämförelse med de traditionella medierna som tv och tidningar (Egan & Tsao, 2015). 

Enligt Egan och Tsao (2015) har marknadsförare insett att med denna typ av 

konsumentdrivna kontroll över innehållet behöver reklam snarare bli en del av innehållet än 

ett störande avbrott. När native advertising diskuteras kan även andra begrepp förekomma, 

som i grunden handlar om samma sak. Några exempel på andra begrepp är: custom content, 

sponsored content, branded content, content marketing, collaborative content eller blogger-

centric contextual advertising (Ray, 2012). Det vanligaste och mest kända namnet är dock 

native advertising som myntades 2011 under konferensen Online media, marketing and 

advertising i New York, av riskkapitalisten Fred Wilson på  (Egan & Tsao, 2015). 
 

2.2. Produktplacering 

Produktplacering innebär att en produkt placeras i en kommunikations- eller 

underhållningskanal. Syftet är att produkten ska få promotion i utbyte mot finansiering av 

företaget. Produktplacering förekom till en början i traditionella medier som filmer, tv, radio 

och tidningar, men nu förekommer det även i stor utsträckning i sociala medier. Sociala 

medier beskrivs som konsumentstyrda där innehållet produceras och används av 

konsumenterna. Eftersom sociala medier har expanderat så kraftigt har företag börjat 

marknadsföra sig genom dessa. En viktig del av många företags marknadsföringsstrategier är 

produktplacering för att promota sitt varumärke, produkt eller service (Barnhardt, Manzano, 

Brito, Myrick & Smith, 2016).  
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2.3. Lagar om marknadsföring i bloggar 

Marknadsföringslagen reglerar hur marknadsföring får gå till i Sverige. Syftet är bland annat 

att motverka vilseledande marknadsföring. Enligt marknadsföringslagen ska reklam 

utformas så att det tydligt framgår att det handlar om marknadsföring. Det har tidigare inte 

funnits tydliga regler och riktlinjer för just bloggar, men 2015 kom Konsumentverket ut med 

nya regler för hur marknadsföring får se ut i bloggar. Dessa säger att det tydligt måste framgå 

om ett inlägg är sponsrat, och vilket företag som står bakom. Om inlägget är sponsrat måste 

det visas högst upp i inlägget, det bör till exempel inte stå i slutet av inlägget. Om reklam 

förekommer där det vanligtvis inte förväntas förekomma, till exempel i en blogg, är kraven 

extra hårda och det är både bloggaren och annonsören som ansvarar för att dessa regler följs 

(Konsumentverket, u.å.).  
 

Interactive Advertising Bureau (IAB) är en oberoende medlemsorganisation som finns i 44 

länder världen över, och kom till Sverige 2008. IAB har skapat riktlinjer för 

marknadskommunikatörer inom native advertising för att vägleda i juridik, praxis och 

avsändarmärkning, vilket underlättar det rättsliga området inom denna typ av 

marknadskommunikation (IAB Sverige, 2014). 

 

2.4. Bloggens utveckling 

En blogg är en sida på Internet där användaren publicerar en form av dagbok som kan 

innehålla personliga åsikter, kommentarer, tips och artiklar. Oftast är en blogg fokuserad på 

ett ämne, exempelvis mode, träning, resa eller livsstil (Teng-Kai & Chia-Hui, 2010). Weblogs 

var starten för det vi idag kallar bloggar och introducerades 1997 av Jorn Barger. Bloggandet 

tog ordentlig fart 1999 när publiceringsplattformen Blogger lanserades. Blogger var en 

plattform där människor med lite eller helt utan teknologisk kunskap enkelt kunde starta en 

blogg, och plattformen blev snabbt det mest populära bloggverktyget för vanliga 

internetanvändare som inte kunde bygga en egen blogg. Idag är bloggandet väldigt populärt 

och stora bloggare kan försörja sig på sina bloggar. Majoriteten av deras inkomst kommer 

från reklam eller marknadsföring som publiceras i deras bloggar (Brown, 2009). 

 

 

 

 



7 
 

3. Privat, professionell eller företagsblogg 

Det finns tre typer av bloggar. Den första och vanligaste formen av blogg är personlig blogg 

som handlar om personliga intressen och där innehållet helt och hållet styrs av bloggaren 

själv. Den andra typen av blogg är professionell blogg som innebär att bloggen tillhör ett 

företag och att bloggaren skriver om teman kopplade till den industri som företaget tillhör, 

men utan krav på att skriva om sitt jobb. Bloggen är därför inte direkt anknuten till 

personens jobb. Den tredje typen av blogg är företagsblogg som skriver för eller om företaget 

i en officiell anda. Majoriteten av bloggar är personliga och de flesta av de större bloggarna 

har någon form av reklam på bloggen för att generera en inkomst. Av de bloggar som 

innehåller reklam har två tredjedelar innehållsbaserad reklam (blogger-centric contextual 

advertising), med andra ord är annonsen anpassad för att smälta in i bloggens övriga 

innehåll. En tredjedel har reklam förenat i samband med bloggens teman, i form av till 

exempel en banner (modebloggare kan ha en annons från ett klädmärke) (Teng-Kai & Chia-

Hui, 2010). 

 

3.1.1. Petra Tungården 

Den första bloggen vi ska undersöka tillhör Petra Tungården som har en professionell blogg 

på Metro Mode. Petra hade 136 026 unika besökare under vecka 46, 2016 och var på plats 8 

av mest besökta proffsbloggare, samt på plats 3 av proffsbloggare inom mode (Bloggportalen, 

20 november 2016). Petra bor i Stockholm och är född 1988. Hon har en etablerad blogg 

sedan 2004 som handlar om mode, skönhet och livsstil. Hon är bloggare, stylist och 

modechef på Metro (Metromode, u.å.). Petra driver en webshopen ByPM, tillsammans med 

bloggaren Michaela Forni och Textilekonomen Anna Kilian, där de säljer kläder och 

accessoarer. Petra har även varit chefredaktör på Devote och ansvarig för Bubbleroom 

Magazine (Bypm, 2016). 
 

I oktober 2016 anmäldes Petra för dold marknadsföring efter att hon upprepade gånger 

skrivit positiva saker om produkter eller tjänster, utan att delge att det rör sig om reklam. I en 

artikel nämns bland annat ett inlägg som finns med i den här studien; en hårfön från Dyson 

som hon inte ens har testat själv (Di, 2016). 
 

2015 gick Expressen ut med hur mycket ett antal bloggare tjänar. Petra ska ha haft en 

inkomst på 242 900 kronor och hennes företag Petra Tungården AB har haft en omsättning 

på 522 000 kronor. Petra äger 20 procent av sina aktier (Expressen, 2015). 
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3.1.2. Nicole Falciani 

Den andra bloggen som vi ska undersöka tillhör Nicole Falciani som har en privat blogg. Hon 

hade 20 514 unika besökare under vecka 46, 2016 och var på plats 38 av mest besökta privata 

bloggare, samt på plats 15 av privata bloggar inom mode (Bloggportalen, 20 november 2016). 

Nicole är född 1997 och började blogga som 1o-åring. När hon var 12 år började hon blogga 

för tidningen Julia, och ett och ett halvt år senare startade hon sin egen domän nickys.se. 

Hon startade sitt företag som 16-åring och har förutom att blogga, haft en framgångsrik tv-

podcast på Kanal 5 och en reality-serie med vännen Chloé Schuterman på SVT, som båda 

handlar om att vara en känd bloggare samtidigt som en helt vanlig tonåring som måste gå i 

skolan. Hennes blogg handlar om mode, resor och livsstil. Nicole är bloggare, modell och 

skådespelerska. Han har bland annat varit med i filmer Låt den rätta komma in (Nickys, 

2016). 
 

2014 skrev Josefin Dahlberg en artikel om Nicole på Modette.se där hon kategoriserades som 

en av 90-talisterna som tar över mediesverige. Samma år blev hon även utsedd till Sveriges 

“chicaste” bloggare av tidningen CHIC med motiveringen: “Ung men redan stilsäker och 

lyckas få till den urbana, avslappnade looken till perfektion. Inspirerar hundratusentals 

followers med sin klädstil och får allt ifrån Converse-sneakers till bomberjackor att se lika 

självklart ut på henne. Om hon inte får sitt eget klädmärke snart tänker vi äta upp vår 

Feodorahatt!” (Chic, 2014). 

 

Enligt Expressen (2015) var Nicoles inkomst 266 200 kronor och hennes företag Nicole 

Falciani AB hade en omsättning på 435 000 kronor, där Nicole äger samtliga aktier. 
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4. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt presenteras de teorier studien utgår från. Teorierna är native advertising, 

retorik och dess verktyg som är relevanta för studien, samt parasocial interaktion. Dessa 

teorier används för att skapa ett analysschema och besvara studiens frågeställningar. 

 

4.1. Native advertising 

Native advertising innebär att ett företag betalar för att reklam ska smälta in i det övriga 

innehållet av medieplattformen. Det kan vara en artikel, ett samarbete eller någon annan 

form av innehåll som framställer ett företag eller en produkt på ett positivt sätt. Reklam från 

det betalande företaget anpassas för att smälta in i mediets naturliga form för att mottagaren 

ska uppfatta det som en del av mediet. På detta sätt kan konsumenter lättare nås genom att 

annonsen kommer igenom reklambruset. En av metoderna som visats framgångsrik inom 

native advertising är när det finns en betald text av ett företag tillsammans med en 

annonslänk eller annonsbild som leder vidare till företagets hemsida. Med denna teknik ökar 

vidareklickningen till företagets hemsida med cirka 50 procent (Ray, 2012).   
 

Vissa marknadsförare tror att native advertising eventuellt kan ersätta vanlig 

onlineannonsering helt och hållet eftersom det nya marknadsföringssättet har visats vara 

effektivare än traditionell annonseringen. Däremot har IABs VD  i USA, Randall Rothenberg, 

uttryckt att native advertising troligtvis inte kommer att ersätta den traditionella 

annonseringen helt på grund av att native advertising är mer tids- och pengakrävande än 

traditionell annonsering. Det är därför inte alltid det mest lönsamma alternativet för alla 

företag, men trots det växer native advertising och fyller upp mer och mer av den digitala 

annonseringen (Ray, 2012).  
 

Idag finns ett stort annonsundvikande bland människor, vilket gör det extra svårt för 

marknadsförare att nå konsumenterna. Det finns även studier som visar att människor 

omedvetet förbiser annonser. Därför behöver dagens marknadsförare hitta ett sätt att göra 

reklam till en del av mediets övriga innehåll, för att ha en chans att nå konsumenter. Enligt 

Egan & Tsao (2015) säger vissa experter att det var i samband med smartphones som native 

advertising föddes på riktigt eftersom informationen flödar vart vi än går, och reklamen 

därför är tvungen att klämmas in i det övriga flödet. Detta kräver dock att reklamen är 

tillräckligt uppseendeväckande och intressant för att människor faktiskt ska lägga märke till 

den.  
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Marknadsförare behöver anpassa annonser för att få dem att passa in i både form och 

funktion i ett medium, för att kunna skapa en upplevelse som gör konsumenterna engagerade 

nog att ta del av innehållet. För att anpassa annonsen kan till exempel strukturen, språket 

och layouten se ut på samma sätt eller likna det redaktionella materialet. Denna form av 

reklam kan till och med bidra till att människor delar innehållet mellan varandra för att de 

tycker det är intressant, trots att det är reklam (Egan & Tsao, 2015).    

 

4.2. Retorik 

Retorik är läran om hur ord och symboler används för att påverka andra människor. Det 

finns två typer av retorik; det kan användas för att skapa argument och texter, men också för 

att tolka texter vilket görs genom en retorikanalys. Enligt Lindqvist (2016) är den mest 

moderna formen av retorik reklam, eftersom syftet med reklam är att få konsumenter att 

köpa en produkt. Grunderna inom retorik handlar om att först vinna mottagarens intresse 

och förtroende, sedan övervinna deras motstånd och slutligen inpränta en övertygelse att 

budskapet är mottagarens egna uppfattning (Johannesson, 1998).  
 

Retorik handlar inte om att berätta sanningar utan snarare sannolikheter och att förmedla 

det på ett övertygande sätt. Retorik bygger alltså inte bara på vetenskaplig fakta, utan snarare 

allmänna antaganden eller åsikter (Kjørup, 2008). Retorik handlar om att övertyga eller 

övertala. Att övertyga innebär att bevisa något, det vill säga att "ha rätt". Att övertala innebär 

att "få rätt", och få läsarna att tro på något vare sig det är sant eller inte. Retorik handlar 

oftast om det sistnämnda (Lindqvist, 2016).  
 

Det finns tre aspekter som ligger till grund för att lyckas övertyga mottagarna. Avsändaren 

bör kunna behaga publiken för att få dem att lyssna. Avsändaren ska undervisa och lära 

publiken något nytt. Sist bör avsändaren beröra publiken känslomässigt för att lyckas 

påverka dem. För att lyckas med detta används verktygen ethos, pathos och logos. Dessa tre 

övertalningsmedel är de mest kända inom retoriken, vilket filosofen Aristoteles beskrev 

redan 300 år före Kristus (Lindqvist, 2016). 

 

4.2.1. Ethos 

Ethos handlar om talaren. Det är de medel som används för att skapa ett förtroende för 

textens avsändare. Syftet med ethos är att framstå som pålitlig och handlar om vilken bild 

avsändaren ger av sig själv (Lindqvist, 2016). För att avsändaren ska kunna inverka på 

publiken och anses som trovärdig är rykte och inflytande mycket viktig. Beroende på 
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situation, ämne och publik kan avsändaren även ha någon form av underliggande förtroende 

som antingen kan byggas vidare på eller utnyttjas i vissa situationer, vilket innebär att en 

person med gott rykte eventuellt kan kommunicera en negativ ide utan att få negativ respons 

(Hoffman & Ford, 2010).   
 

Ethos handlar även om att få publiken mottaglig för själva argumentationen. Mottagarna ska 

känna sig inbjudna och vara "på samma sida” som avsändaren, och skapa en “vi-känsla”. En 

form av ethos kan vara att avsändaren smickrar mottagarna, genom att uttala positiva saker 

om dem. Avsändaren kan vinna ethos genom att få respekt från mottagarna, vilket skapar 

auktoritet (Renberg, 2007). För att vinna förtroende kan en person använda sig av 

auktoritetsargument och förmedla positiva egenskaper, till exempel deras professionella 

position och deras erfarenheter. Inom dessa argument är det viktigt att personen framställs 

som en person med auktoritet eller som en populär person inom ämnet som berörs, och 

därmed påverka människor så att de lättare godtar argumenten. Argumenten styrks 

ytterligare om fler auktoritära personer tycker samma sak. De räknas då som experter inom 

området och om personen hänvisar till andra populära eller auktoritära människor bildas 

ofta en uppfattning om att “alla” tycker så. Därför har dessa argument hög relevans (Karlsen, 

2012). Inom reklam används kända personer i stor utsträckning för att mottagarna ska få en 

positiv inställning till produkten. Mottagarna förlitar sig på andra personens tänkande. 

Ethosargument kan också användas för att till exempel styrka andra bristande argument 

(Renberg, 2007).  

 

Ethos påverkar bilden som mottagarna får av avsändaren. När man pratar om en persons 

ethos kan detta kallas för personligt varumärke. Enligt Runebjörk (2004) är den viktigaste 

komponenten i ett starkt personligt varumärke att vilja göra nytta för andra och att bidra 

med något för att kunna hjälpa. Tyngden i ett personligt varumärke grundas i personens 

ethos eller trovärdighet, men kan även byggas på personens välkändhet. För att bygga ett 

starkt ethos är det viktigt att värna om sitt förtroende, för att det personliga varumärket ska 

behålla en positiv association under en längre tid (Runebjörk, 2004). Poängen med det 

personliga varumärket är att vinna publikens intresse genom välvilja och trovärdighet. När 

man pratar om en persons ethos menar man ofta personens karaktär, personlighet och image 

(Runebjörk, 2004). Enligt Runebjörk (2004) har avsändaren möjlighet att påverka 

mottagarnas uppfattning genom att tydligt etablera sin karaktär. För att få ett starkt och 

långvarigt ethos och förtroende bör man därför leva som man lär. För att bygga ett starkt 

ethos och ett personligt varumärke bör avsändaren även förmedla sina avsikter och 

värderingar (Runebjörk, 2004). 
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Enligt Runebjörk (2004) finns det ethosskapande faktorer som kan  användas för att bygga 

upp ett starkt ethos och personligt varumärke: 

Expertkunskap: Människor med mycket kunskap inom ett område, exempelvis läkare, 

räknas som personer med expertkunskap (Runebjörk, 2004). 
Välkändhet: Att vara välkänd leder indirekt till en form av förtroende. Exempelvis kan 

anledningen till att se en film vara endast för att en känd skådespelare medverkar. Ju mer 

någon eller något är väl etablerat, desto mer attraktivt är det för oss (Runebjörk, 2004). 
Likhet: Om det är lätt att relatera till en person ökar förtroendet. Enligt Runebjörk (2004) är 

likhet eller relaterbarhet förmodligen den viktigaste faktorn för förtroende. Även likhet i 

värderingar, intressen och sysselsättningar på fritiden är viktigt för förtroende, vilket bidrar 

till en sorts gemensamhet (Runebjörk, 2004).  
Association: Att bygga ett varumärke handlar mycket om att göra namnet välkänt och koppla 

namnet till positiva associationer. I reklamsammanhang används ofta "testimonials", vilket 

innebär att man använder sig av en välkänd person som står för positiva värden och låter 

denna person uttala sig positivt om produkten eller varumärket (Runebjörk, 2004). 

 

4.2.2. Pathos 

Pathos handlar om förmedling av känslor för att fånga in publiken i en känslomässig 

inställning, som i sin tur gör det lättare för mottagarna att acceptera avsändarens åsikter. 

Med hjälp av dessa medel kan avsändaren lättare nå ut till människor genom att framkalla en 

känsla av att avsändaren pratar med mottagarna istället för till dem (Hoffman & Ford, 2010). 

Det är viktigt att avsändaren förstår vad som kan beröra publiken. Avsändaren måste alltså 

kartlägga vad mottagarna tror på och känner, för att lyckas övertyga dem (Lindqvist, 2016). 

Pathosargument behöver inte bearbetas av hjärnan på samma sätt som andra argument, utan 

de ger en direkt emotionell effekt. Mottagaren kan vara medveten om vad argument talar för, 

men omedvetet påverkas känslomässigt. Därför är pathosargument ett kraftigt verktyg 

(Renberg, 2007). Problemet med att försöka skapa känslor genom pathos är att alla 

människor inte reagerar på samma sätt, och det som väcker känslor hos en person kan vara 

helt betydelselöst för en annan (Karlsen, 2012).  
 

Enligt Hoffman och Ford (2010) finn det två kategorier inom pathos som avsändaren bör 

rikta sitt fokus på med emotionella medel. Dessa är behov och värderingar. Enligt 

Johannesson (1998) och Melin (2003) är även metaforer och värdeord viktiga verktyg för att 

skapa och förmedla känslor. 
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Alla människor har behov att tillfredsställa, och om behovet inte tillfredsställs kan detta leda 

till att människor känner sig frustrerade, oroliga, rädda, odugliga eller till och med arga. I 

dagens konsumtionssamhälle uppstår hela tiden nya behov att tillfredsställa. Detta leder till 

att makten inom retoriken kan användas för att avsändaren ska lyckas övertyga människor 

genom att fokusera på deras behov och bidra med en lösning. På detta sätt kan avsändaren 

påverka människors tankar, känslor och agerande. Några av behoven som marknadsförare 

ofta riktar in sig på är uppmuntran till att känna sig värd, tillfredsställelse av ego och kreativa 

utlopp (Hoffman & Ford, 2010).  

 

Inom reklam kan många produkter och tjänster säljas genom att spela på människors fruktan 

och hopp. Det kan vara en produkt som ger konsumenten en förbättring i vardagen, eller en 

lösning på ett problem. Detta utnyttjas inom reklamvärlden. Det räcker med en enkel 

förklaring till varför ett behov blir uppfyllt, så får konsumenten upp hoppet om en lösning av 

sitt problem. På samma sätt utnyttjas fruktan genom att förklara vad som kan hända om en 

produkt inte används. Till exempel att huden blir rynkigare om inte en viss ansiktskräm 

används. Det finns inte alltid argument eller fakta i sådan reklam, men det är inte alltid 

nödvändigt eftersom den bygger på våra känslor och ständiga hopp om något bättre 

(Hedlund & Johannesson, 1993). Inom reklam arbetar avsändaren mycket med känslor. 

Reklamens logos (faktaargument) håller inte alltid, därför används även pathos för att 

påverka läsarna. Det är dock svårt att veta på vilket sätt mottagarna påverkas känslomässigt 

(Renberg, 2007). 
	

Om avsändaren har värderingar som är normbrytande kan negativa känslor väckas, som ofta 

resulterar i rädsla över att andra människor ska se dem på ett negativt sätt. Det kan lika väl 

resultera i positiva känslor, beroende på om normen bryts för något som kan anses vara 

positivt. Ett exempel är att pappan tar pappaledigt lika mycket som mamman tar 

mammaledigt. Detta kan anses normbrytande men att jämställdhet är något positivt, och att 

barnet får lika mycket tid med både sin pappa och mamma. Värderingar kan vara sättet man 

ser samhället på, exempelvis allas lika värde eller kvinnors rätt till samma lön som män. 

Förmedling av avsändarens värderingar kan alltså vinna förtroende hos publiken. 

Värderingar är ofta konstruerade av samhället och syftar till gemensamma bestämmelser om 

vad som är rätt och fel, eller bra och dåligt (Hoffman & Ford, 2010).   
 
Inom pathos används även metaforer för att väcka känslor. Metaforer används ofta för att 

beskriva något som är svårt att förklara, och för att ge en starkare innebörd. Detta gör man 

genom att  bildligt uttrycka sig och använda liknelser. Metaforer handlar om att måla upp 
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bilder för att påverka människors tankar och känslor. Några exempel på metaforer är: “Han 

stormade ut”,  “Hon är min klippa” och “Du är en stjärna” (Johannesson, 1998). 

 

Genom värdeord kan man skapa inlevelse och förmedla känslor. Några exempel på värdeord 

är; sparsam, snål, svindyr, välskött, missbrukat och tjurskallig. En kategori inom värdeord är 

starkt emotionella ord, även kallat känsloord, som ofta smittar av sig till publiken. De 

används för att öka den emotionella graden i texten. Exempel på detta är: “En lösning vi kan 

känna oss trygga med”, “Det är härligt att…”  och “Jag älskar verkligen…”. För att påverka 

känslor kan även överdrifter användas, ett exempel på en överdrift är "En skitstövel till chef". 

Gemensamt för både starkt emotionella värdeord och överdrifter är att man kan använda sig 

av svordomar för att uttrycka kraftfulla känslor. Extra starka överdrifter kan även användas 

för att skapa humor, till exempel "Städningens Einstein" (Melin, 2003).   
 

4.2.3. Logos 

Retorikens tredje verktyg är logos, vilket är sakliga argument, även kallade förnuftsargument, 

som används för att stödja avsändarens tes. Logos innebär att ha bevis eller rationella skäl för 

något. Logosargument grundar sig i kontrollerbar fakta, till exempel vetenskap eller statistik. 

Situationen spelar stor roll för att kunna övertyga med hjälp av logos. Det är därför viktigt att 

avsändaren anpassar sina ord och argument utifrån varje situation  (Lindqvist, 2016). En 

definition av ett logosargument är att påstå något med stöd av bra anledningar. Alla 

argument bygger på tre delar; påstående, bevis och resonemang. Påståendet är slutsatsen av 

ett argument och är det som avsändaren försöker övertyga mottagarna om. Påståenden kan 

handla om fakta, värderingar eller förnuftiga handlingssätt. För att ett argument ska vara 

övertygande krävs det att det stöttas av bevis. Slutligen krävs logiska resonemang för att 

sammankoppla argumentets påstående och bevis (Hoffman & Ford, 2010). Logosargument 

ska vara sanna eller åtminstone sannolika. Även om argumenten inte är sanna kan ett 

sannolikt argument från avsändaren göra att mottagaren övertygas. Om argumentet är väl 

valt kan mottagaren komplettera det med sina egna erfarenheter (Renberg, 2007).  

 

4.2.4. Stil 

Inom retoriken analyseras ofta stilen på en text. Det som främst undersöks är stilnivå och 

stilfigurer. Stilnivån är sättet som avsändaren formulerar sig på, vilket ger mottagaren en 

signal om vilken typ av text det rör sig om, och utgör hur avsändaren vill bli tolkad. Det finns 

tre stilnivåer: Högstilen är väldigt korrekt och är oftast högtidlig. Mellanstilen är korrekt och 
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har ett vårdat språk. Lågstilen är vardaglig och talspråklig. Hit hör bland annat slang och 

jargong (Renberg, 2007).  
 

Något annat som kan analyseras är vilken “relation” som kan skapas mellan avsändaren och 

mottagaren. Något som studeras är vilka språkhandlingar som syns. Detta kan vara till 

exempel påståenden, frågor, uppmaningar eller utrop. Man kan också titta på vilka “röster” 

som hörs i texten, alltså vilket perspektiv som syns. Är språket personligt, eller är det till 

exempel avsändarens personliga åsikter som syns? Man kan undersöka vem det är som 

tilltalas i texten. Riktar sig texten till en speciell kategori eller målgrupp? Görs mottagaren 

synlig genom att avsändaren skriver “du” eller “ni”? (Renberg, 2007). 

 

4.3. Parasocial interaktion 

Parasocial interaktion (PSI) är en illusion av en riktig relation i det "verkliga livet" med någon 

som är representant för ett medium. Vissa upplever att de är en del av en 

tvåvägskommunikation, och att personen bakom mediet pratar direkt till en själv. Det kan till 

och med hända att konsumenten utvecklar en riktig vänskapsrelation. Om en person via ett 

medium är öppen och ger personlig information kan konsumenten uppleva att hen känner 

personen på ett personligt plan. Effekten av en utvecklad parasocial interaktion kan leda till 

större engagemang, ökat informationssökande och ökade inköp hos konsumenterna. Det har 

också visats att PSI i sig gör konsumenten intresserad av någon, istället för själva innehållet i 

mediet (Labreque, 2014).  

 

Sedan varumärken och offentliga personer började synas på sociala medier har 

förväntningarna från konsumenterna blivit större. Det har därför blivit avgörande för 

varumärken och offentliga personers image att använda sig av sociala medier. Det är viktigt 

att ha kunskap om hur man upprätthåller mottagarnas förväntningar, samtidigt som man för 

en intim en-till-en-relation. En stark relation mellan varumärke och konsument leder till att 

lojaliteten till varumärket förstärks (Labreque, 2014).  
 

Bloggar är en plattform som kan skapa denna typ av interaktion. Det som urskiljer bloggar 

från andra sociala medier är att läsaren får en inblick i bloggarens vardag, med bilder och 

personlig text. Bloggarna har även möjlighet att interagerar med läsarna genom 

kommentarfunktionen. Om läsaren har följt bloggen en längre tid kan det leda till att känslor 

utvecklas hos läsaren, vilket i sin tur leder till att bloggaren börjar ses som en personlig vän. 

Detta beror på att bloggaren blir en del av läsarens vardagsliv (Colliander & Erlandsson, 

2013).  
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I och med att läsaren bygger upp en positiv vänskapsrelation med bloggaren, kan den 

relationen även utnyttjas av bloggaren (och marknadsförare), i form av sponsrade inlägg. Om 

det inte framgår tydligt att ett inlägg är sponsrat kan läsaren känna sig lurad, vilket försämrar 

relationen till bloggaren (Colliander & Erlandsson, 2013).  
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5. Forskningsöversikt 

Det har gjorts en hel del forskning om native advertsing i medier. De flesta studierna har 

fokuserat på att analysera effekterna av native advertising i tidningar, men det finns även ett 

fåtal studier som har analyserat native advertising i bloggar. Majoriteten av studierna som 

har gjorts har använt intervjuer som metod, för att ta reda på vad mottagare, journalister 

eller PR-konsulter anser om native advertising. Det finns väldigt lite retorik- och 

innehållsanalyser som handlar om bloggar och majoriteten av forskningen är kvantitativ. Det 

finns alltså en forskningslucka att fylla genom att göra en kvalitativ retorikanalys kopplat till 

native advertising i bloggar.  

 

5.1. Native advertising 

I en studie undersöker Schauster, Ferrucci & Neill (2016) i vilken utsträckning journalister 

och marknadsförare använder sig av native advertising, samt hur mycket de anser om det 

ligger inom mediers sociala ansvar att tydligt visa om något är reklam. Undersökningen visar 

att samtliga var överens om att native advertising väcker etiska frågor. De kom också fram till 

att native advertising potentiellt kan lura målgrupper som är omedvetna om metoden native 

advertising, vilket bidrar till den minskande trovärdigheten för journalistiken. Baserat på 

dessa slutsatser diskuterar författarna hur native advertising hotar flera av grundsatserna för 

socialt ansvar inom media.  
  
I en forskningsartikel menar Bartosz Wojdynski (2016) att native advertising på senare år har 

gett mycket hopp om en lösning för reklamundvikande och en lösning till mediers stora 

intäktsbehov. Detta leder även till stor oro för om konsumenter kan urskilja reklam från 

redaktionellt innehåll, och urskilja vem reklamens avsändare är. Riktlinjer och 

rekommendationer predikar klart och tydligt om att annonser i form av native advertising 

bör märkas med “sponsrad”, “annons” eller liknande, då det fortfarande är svårt att säga hur 

enskilda läsare tolkar hurvida redaktionell annonsering är en annons eller redaktionell text. 

Det är fortfarande relativt okänt hur människor tolkar native advertising och hur det formar 

deras förståelse för det övriga innehållet.   
  
I studien av Wojdynski (2016) analyseras den psykologiska processen av hur erkännande av 

reklam påverkar uppfattningen av artikeln och avsändaren. Syftet var att ta reda på hur 

människor reagerar på en artikel innan de vet att den är sponsrad, respektive efter att de har 

fått vetskap om att den är sponsrad. Resultaten visar att även logotypens visuella 

framträdande ökar oddsen för tillit. De intervjuade personerna ställer sig mer positiva till 
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annonsen om det är tydligt från början vem avsändaren är, eftersom de då inte känner sig 

lurade till att läsa den sponsrade artikeln. Om erkännandet om sponsring kommer efter att 

de har läst artikeln, leder detta till en mer negativ inställning till artikelns kvalitet och till 

avsändaren. Om de dessutom lägger mycket tid på att läsa artikeln och sedan upptäcker att 

det är reklam, leder detta till att försökspersonerna inte lika gärna vill dela artikeln med 

andra (Wojdynski, 2016). 

 

Einstein (2015) gör teoretiska antaganden, grundade från teorier och logiska kopplingar till 

forskning om native advertising. Enligt Einstein (2015) finns det flera anledningar till att 

native advertising är så effektivt. Dels för att det går att applicera i många medier och 

plattformar, och dels för att annonserna finns där publiken redan är och letar efter innehåll. 

Native advertising ger även en bättre upplevelse när en hemsida besöks eftersom läsaren inte 

upplever några större avbrott i sitt letande efter innehåll. Native ads (redaktionell 

annonsering i annonsform) gör det möjligt för företag att få kontakt med sina konsumenter, 

eftersom läsarna då tar in mer information från företaget. Native ads skapar även stark 

varumärkesbyggnad och relation mellan varumärke och dess lojala konsumenter, som gör att 

efterfrågan förstärks ytterligare. 

 

5.2. Bloggars påverkan på läsarna 

Colliander och Erlandsson (2015) undersöker effekterna av avslöjandet för bloggläsare, att 

blogginlägg har varit sponsrade av ett företag i utbyte mot positiva recensioner av företagets 

produkter. Två grupper av bloggläsare har jämförts. För den ena gruppen visades 

tidningsartiklar från en tabloidtidning som säger att bloggaren varit sponsrad utan att 

bloggaren erkänt detta, medan den andra gruppen inte visades tidningsartiklarna. Resultatet 

visar att trovärdigheten och inställningen till bloggen blev lidande efter informerandet om 

sponsring. Både trovärdigheten och inställningen blev därför minskat positiv. Däremot 

förändrades inte inställningen till företaget, produkten eller den eventuella köpavsikten efter 

att det uppenbarades att bloggaren var sponsrad. Colliander och Erlandsson (2015) 

diskuterar vidare att reaktionerna på bloggen kan bero på parasocial interaktion som är en 

sorts inbillad relation där läsaren skapar en vänskapsrelation till bloggaren, vilket leder till 

att läsarens tillit till bloggens innehåll stärks. Den tilliten kan skadas efter att det uppdagas 

att bloggaren blivit sponsrad. Vidare diskuteras att inställningen till bloggaren troligtvis inte 

förändras på grund av läsarens eventuella relation till den, på grund av att läsaren kan ha en 

positiv inställning sedan tidigare till bloggaren. Colliander och  Erlandsson (2015) drar även 

slutsatsen att både bloggare och sponsorerna är delaktiga, och därför ansvariga för 

problemet.  
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Bloggare har blivit en stor inspirationskälla för många läsare, vilket leder till spridning av 

information. Long-Chuan, Wen-Pin och Hsiu-Hua (2014) undersöker hur bloggläsare i 

Taiwan påverkas av bloggarnas rekommendationer, och hur detta står i relation till hur 

mycket förtroende läsaren har för bloggaren samt hur information sprids genom word of 

mouth (WOM). Resultatet visar att bloggarens informerande och rekommendationer har stor 

inverkan på läsarna och deras vidarespridning till andra personer. Mottagarna påverkas i 

flera steg av köpprocessen; behovsväckande av köp, informationssökande och det slutliga 

beslutet om att köpa produkten . Resultatet visar också, inte så konstigt nog, att ju mer 

trovärdig bloggaren är och ju bättre rykte den har, desto mer påverkas läsarna i sin 

köpprocess. Slutsatserna från studien är att WOM är ett effektivt verktyg för marknadsföring 

eftersom informationen sprids vidare i två steg. Genom att företag förmedlar budskap via 

populära bloggare, kan bloggarnas läsare i sin tur sprider vidare informationen. Inom WOM 

är det opinionsbildare som styr, och trovärdiga bloggare fungerar som kraftfulla sådana. 

Därför bör företag ta vara på dessa opinionsbildare och implicera dem i deras 

marknadsföringsstrategier (Long-Chuan, Wen-Pin och Hsiu-Hua, 2014). 

 

5.3. Bloggcentrerad innehållsbaserad annonsering 

Rapporter visade 2007 att ungefär 1,2 miljoner nya bloggar skapas varje dag i världen och att 

bloggar blir allt mer livskraftiga nyhets- och informationskällor. Bloggar blir allt mer 

populära att annonsera via, eftersom marknadsförare upptäckt att bloggare skapar innehåll 

av en hög kvalitet samtidigt som de attraherar en växande och lojal publik (Teng-Kai & Chia-

Hui, 2010).  
 

Teng-Kai & Chia-Huis (2010) gjorde två studier för att ta reda på användarnas inställning till 

innehållsbaserade annonser i bloggar, och bloggares erfarenheter om annonser på sin blogg 

samt vilken sorts annonsering de föredrar. Resultatet visar att bloggare tenderar att föredra 

annonser som håller sig inom bloggens intressen, exempelvis en annons för kläder i en 

modeblogg. Denna typ av annons kallas blogger-centric contextual advertising, eller på 

svenska bloggcentrerad innehållsbaserad annonsering (BCIA) och är en variant av native 

advertising. Istället för traditionell annonsering bygger BCIA på att tillhandahålla innehåll 

kopplat till bloggaren i form av annonser för att öka vidareklickning. Studien av mottagarna 

visar att 80 procent av internetanvändare är intresserade av att ta emot dessa 

innehållsbaserade annonser på sidorna de besöker. Resultaten visar att denna typ av 

annonsering är mycket effektiv eftersom annonsen anpassats efter bloggarens egna intressen, 

vilket ledde till väldigt hög vidareklickningsstatistik. Eftersom läsarnas intressen ofta 
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reflekterar bloggarens intressen är det mest effektivt att anpassa annonser till sidans övriga 

innehåll, istället för att anpassa annonsen efter till exempel läsarnas generella ålder eller kön, 

som man ofta gör i traditionella annonser. Det har även visats att annonser som har positiva 

kommentarer från bloggaren själv, visat sig vara mer effektiva än annonser som helt är 

skrivna av företaget som står bakom annonsen (Teng-Kai & Chia-Hui, 2010).  

 

5.4. Retorik i bloggar 

Dehghani, Sagae, Sachdeva och Gratch (2013) gjorde en retorisk textanalys om kampanjer i 

politikbloggar i USA. En jämförelse gjordes mellan liberaler och konservativa. Med hjälp av 

retorik undersöktes vilka ord som används för att skapa en gruppidentitet. Det undersöktes 

också hur grupperna framställde sina moraliska ståndpunkter, och hur de försökte väcka 

känslor hos sina följare. Resultatet visade att de flesta ord som användes är ord som refererar 

till personer som stöttar deras parti, till exempel används "socialist" och "leftist" för 

konservativa, för att bilda gemenskap. De ord som liberalerna och de konservativa använde 

för att visa sina moraliska ståndpunkter var både lika och olika. Inom kategorin "harm" 

använde till exempel båda grupperna samma ord, medan i kategorin "fairness" användes 

olika ord. De känsloladdade ord som användes är framförallt inom kategorin "anger" och 

"religion", hos de konservativa och inom kategorin ”social processes” hos liberalerna 

(Dehghani, Sagae, Sachdeva & Gratch, 2013).  
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6. Problemformulering och syfte 

6.1. Problemformulering 

Enligt Egan och Tsao (2015) är native advertising en marknadsföringsmetod som anses vara 

väldigt effektiv. Gränsen mellan reklam och redaktionellt material kan vara svår att upptäcka 

för mottagaren eftersom marknadsföringstekniken går ut på att någon form av annons ska 

smälta in i det redaktionella innehållet, vilket innebär att konsumenten själv måste upptäcka 

vad av innehållet som är reklam. Enligt en studie av Wojdynski (2016) kan konsumenter 

känna sig lurade att ta del av en annons eller sponsrat innehåll där avsändaren inte tydligt 

framgår. Long-Chuan, Wen-Pin och Hsiu-Hua (2014) menar att det finns en komplexitet 

med native advertising i bloggvärlden. Bloggare har blivit en stor inspirationskälla för många 

människor, och ett av syftena med bloggar är att inspirera, tipsa och rekommendera 

produkter eller tjänster till konsumenterna. Native advertising inom bloggar innebär att 

bloggaren publicerar ett sponsrat inlägg som efterliknar ett vanligt inlägg i utseende och 

struktur, vilket gör det komplicerat för konsumenterna att urskilja reklam (Teng-Kai & Chia-

Hui, 2010). Därför är det intressant att undersöka hur native advertising konstrueras i 

bloggar och om argumentationen skiljer sig mellan sponsrade och osponsrade inlägg, där 

bloggaren rekommenderar produkter eller tjänster. 

 

6.2. Syfte och frågeställningar 

Vår undersökning går ut på att få en djupare förståelse för hur native advertising ser ut i en 

professionell respektive en privat blogg. Syftet med uppsatsen är ta reda på hur bloggarna 

argumenterar och bygger förtroende i sina inlägg. Syftet är också att jämföra om 

argumentationen och förtroendebyggandet skiljer sig mellan sponsrade respektive 

osponsrade inlägg i två etablerade bloggar - Petra Tungårdens professionella blogg som är en 

del av tidningen Metro och Nicole Falcianis privata blogg som hon själv står bakom. De två 

bloggarna jämförs även med varandra för att ta reda på vilka skillnader och likheter det finns 

när bloggarna argumenterar för produkter eller tjänster till sina läsare, i sponsrade 

respektive osponsrade inlägg. Jämförelsen mellan bloggarna görs för att ta reda på om det 

finns några skillnader mellan en professionell och en privat blogg. 
 

• Hur ser argumentationen ut i inläggen?  

• Vilka skillnader och likheter finns i argumentationen i sponsrade respektive 

osponsrade inlägg? 
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• Vilka skillnader eller likheter finns det i argumentationerna mellan den professionella 

och den privata bloggen? 

• Går det att urskilja vilka inlägg som är sponsrade eller osponsrade, bortsett från 

annonsmärkningen? 
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7. Material och metod 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom hur en retorikanalys utförs. Därefter motiveras vårt 

material och hur urvalet för materialet gick till. Sedan beskrivs tillvägagångssättet för 

analysen och analysschemat som vi utgår från i analysen, samt hur det har utformas utifrån 

våra övergripande frågeställningar och det teoretiska ramverket. Kapitlet avslutas med en 

kritisk diskussion om den valda metoden. 

 

7.1. Kvalitativ textanalys 

Denna studie är genomförd med kvalitativ textanalys som ansats. Detta går ut på att ta fram 

det viktigaste och mest relevanta innehållet genom att göra en noggrann läsning av texten. 

Först ligger fokus på helheten, sedan läser man texten igen och undersöker den djupare, för 

att få en större förståelse av underliggande betydelser. Helheten av texten kan innebära en 

sak, men om den delas upp i mindre delar kan varje del ha en enskild innebörd som kan 

skilja sig från textens helhet. För att komma åt dolda innebörder används preciserade frågor 

som ställs till texten (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). 

  

7.2. Retorikanalys 

En form av kvalitativ textanalys är retorikanalyas som har fokus på att undersöka retorik i en 

text. I en retorikanalys ställs frågor till texten, vars syftet är att kunna upptäcka de retoriska 

verktygen. Analysprocessen i en retorikanalys går ut på att sönderdela texten för att förstå 

helheten. Därefter görs observationer, reflektioner och slutsatser kopplat till studiens 

teoretiska ramverk. Observationernas storlek och värde för varje verktyg är olika stora 

beroende på vad det är för slags text som analyseras. Sedan sammanställs observationerna i 

en tematiserad presentation, som struktureras beroende på vilka teman som ska lyftas fram. 

De teman som används bestäms av analysens syfte, och sammanställningen ska tydliggöra 

analysens syfte och innehåll (Renberg, 2007). Retorik handlar om vinna förtroende för att 

sedan övertyga mottagarna att tro på sändarens budskap (Johannesson, 1998). Eftersom den 

här analysen undersöker hur bloggare argumenterar för produkter eller tjänster, och försöker 

övertyga läsarna att en produkt eller tjänst är bra, lämpar sig retorikanalys som metod för att 

kunna urskilja och kategorisera argumenten. 
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7.3. Material och urval 

Vi har valt att analysera och jämföra två stycken bloggar. Den första skrivs av Petra 

Tungården och är en professionell blogg för Metro Mode. Den andra skrivs av Nicole Falciani 

och är en privat mode- och livsstilsblogg. Vi valde Petras blogg för att den klassas som en 

professionell blogg och tillhör tidningen Metro, för att kunna jämföra den med Nicoles 

privata blogg. Till en början hade vi tänkt välja en blogg med fler följare än vad Nicole har, 

eftersom det är mer intressant att analysera en bloggare som når ut till fler människor. 

Många stora bloggare samarbetar dock med fler stora märken eller till och med har ett eget 

klädmärke. Vi anser därför att det kan vara svårare att analysera marknadsföringen på deras 

bloggar. Nicoles blogg är även intressant att analysera eftersom den växer snabbt och är 

mycket omtalad i media. 

  

I kvalitativa studier är det vanligt att	göra ett strategiskt urval för att ta fram material som 

baseras på studiens syfte och tillvägagångssätt (Esaiasson et al., 2012). Urvalet i den här 

studien har skett strategiskt för att kunna analysera inlägg som innehåller de aspekter som vi 

letar efter. Vi har endast valt inlägg där en produkt eller tjänst rekommenderas. Eftersom vi 

har gjort strategiska urval, blev tidsramen för de två bloggarna olika. Petras inlägg är från juli 

till november 2016, och Nicoles inlägg är från maj till november 2016. Vi har analyserat 14 

stycken inlägg från varje blogg, varav 7 stycken osponsrade och 7 stycken sponsrade inlägg. 

 

Definition av ett sponsrat inlägg i den här studien är när det finns en tydlig märkning där det 

tydlig står i inlägget “I samarbete med...” eller “I detta inlägg förekommer reklam”. Vi 

definierar inlägg utan tydlig märkning som osponsrade. Några av inläggen innehåller länkar 

som är märkta med ordet “adlink” vilket betyder att bloggaren får betalt för antal klick som 

läsarna gör. Det är dock relativt otydligt för konsumenter att detta skulle kunna vara reklam, 

och därför anser vi att det inte är en tydlig märkning av inlägget (Bloggbevakning, 2016, 9 

mars). 

 

7.4. Tillvägagångssätt 

Under genomförandet av analysen läste vi först igenom hela materialet för att få en överblick 

av det. Därefter läste vi igenom varje blogginlägg för sig och granskade enskilda meningar 

och ord. Vi har letat efter former av argumentation som kan kopplas till frågorna i 

analysschemat. För att få en bättre förståelse för materialet som analyseras, och lättare 

kunna svara på frågorna som ställdes till texten, samlades förkunskap in om de två bloggarna 

som har presenterats i uppsatsen bakgrund i avsnitten 2.5.1 Petra Tungården och 2.5.2 
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Nicole Falciani. Resultatet vi har fått fram har sedan kategoriserats i teman utefter vilken 

form av argumentation som är mest framträdande, och som tydligast motsvarar uppsatsens 

syfte. 

 

Enligt Lindqvist (2016) krävs det att alla tre övertalningsmedlen (ethos, pathos och logos) 

studeras i en retorikanalys, eftersom en mening kan innehålla fler än ett verktyg. De tre 

verktygen utgör en enhet: Sändaren som mottagarna förhåller sig till (ethos), använder 

logosargument, vars innehåll kan påverka mottagarna känslomässigt med pathos. Under 

själva analysen delas dessa tre upp för att lättare kunna urskiljas i texten. Även om vissa 

meningar innehåller fler än ett retoriskt verktyg, har vi valt att kategorisera meningarna efter 

vilken sorts argumentation som är tydligast och mest dominerande. 
 

Enligt Renborg (2007) kan en retorikanalys vara mottagarorienterad eller sändarorienterad. 

Eftersom vi inte kan säga något om hur mottagarna uppfattar blogginläggen, är den här 

analysen sändarorienterad, vilket innebär att man försöker identifiera det tänkande som 

ligger till grund för skribentens material; vilka är skribentens förutsättningar, motiv och 

avsikter? Vi kommer alltså att analysera hur avsändarna använder sig av argument, och på 

vilket sätt de försöker övertyga mottagarna. Detta kommer vi att svara på med utgångspunkt 

från det insamlade materialet och studiens teoretiska ramverk. 

 

Tabell 1.1 

Kategorier som analyserats och jämförts i analysen 

 Sponsrat inlägg Osponsrat inlägg 

Professionell blogg (Petra)   

Privat blogg (Nicole)   

 

I analysen har vi redogjort för vilka olika argumentationer som vi urskilde i de två bloggarna. 

Därefter jämfördes vilka skillnader och likheter som fanns mellan de sponsrade och 

osponsrade inläggen. En skillnad har vi definierat som något som förekom mer i sponsrade 

inlägg än i osponsrade inlägg och vise versa. En likhet har vi definierat som något som 

förekom ungefär lika mycket i sponsrade och osponsrade inlägg. Vi gjorde även en jämförelse 

mellan den professionella och den privata bloggen angående skillnader och likheter som 

fanns i de sponsrade respektive osponsrade inläggen. Under genomförandet av analysen har 

vi utgått från Tabell 1.1.    

 

När en kvalitativ studie innehåller ord som ska mätas, till exempel att något är "större" eller 

"mycket", innebär detta att studien har nivåskattningskaraktär. Detta kan påminna om en 
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kvantitativ studie och därför är det viktigt att författaren förklarar vad tolkningen av dessa 

ord har baserats på (Esaiasson et al., 2012). Enligt Esaiasson et al. (2012) innebär stipulativ 

nivåskattning att skattningsvärdena för orden baseras på forskares egna värderingar och 

tolkningar; det vill säga en självbestämd nivåskattning. Esaiasson et al. (2012) menar att det 

är vanligt att forskaren själv drar gränser för vad som till exempel klassas som "mycket". Ett 

exempel som förklarar hur stipulativ nivåskattning kan gå till är att forskaren studerar 50 

artiklar och undersöker om de har negativt eller positivt inställda kommentarer. Forskarens 

skalar detta från 0-100 där 0 representerar att artikeln endast innehåller positivt inställda 

kommentarer och 100 är att artikeln endast innehåller negativt inställda kommentarer. 

Svårigheten är när en artikel innehåller både positivt och negativt inställda kommentarer och 

forskaren drar därför en mittgräns; under 50 på skalan anses som positiv och över 50 anses 

som negativ. Om forskaren sedan räknar ihop resultatet och ser att de majoriteten av 

artiklarna ligger över 50, kan forskaren dra slutsatsen att majoriteten av artiklarna innehåller 

mest negativa kommentarer, vilket då baseras på forskarens egna värderingar och tolkningar 

(Esaiasson et al., 2012). 

 

I analysen i den här studien förekommer stipulativ nivåskattning när vi drar slutsatser kring 

skillnader och likheter. Om vi uppfattar att en kategori som analyseras ligger nära 

mittgränsen på skalan, tolkar vi det som en likhet. Om kategorin ligger märkbart under eller 

över mittgränser, tolkar vi det som en skillnad. Om kategorin tydligt ligger väldigt högt eller 

väldigt lågt på skalan, tolkar vi det som en stor skillnad. Mittgränsen går mellan 3 och 4 för 

sponsrade eller osponsrade inlägg, när vi bara analyserar en bloggs sponsrade eller 

osponsrade inlägg. Gränsen går vid 7 när vi jämför båda bloggarnas sponsrade eller 

osponsrade inlägg, samt när vi jämför båda bloggarnas sponsrade inlägg med de osponsrade 

inläggen (eftersom vi analyserar 7 sponsrade och 7 osponsrade inlägg från respektive blogg). 

Orden som vi har använt för att förklara att det finns en skillnad är: "Mer", "mycket mer", 

"oftare" eller "mycket mindre". Ord som vi har använt för att förklara att det finns en likhet 

är: "Ungefär lika mycket/många", "lika mycket" eller "inga skillnader". 

 

7.5. Analysschema   

För att sammanställa ett analysschema har vi utvecklat frågeställningarna utifrån studiens 

syfte, som presenteras i avsnittet 5.2 Syfte och frågeställningar, tillsammans med frågor som 

utformats utifrån studiens teorier som presenteras i avsnitt 3 Teoretisk ramverk. Ethos, 

pathos och logos kan definieras på olika sätt, men frågorna i analysschemat utgår från de 

definitioner som finns i teoriavsnittet. 
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• Vad har bloggaren för språklig stil? 

o Hur används språkliga medel? 

 

• På vilket sätt skapas ethos i blogginlägget? 

o På vilket sätt försöker bloggaren bygga förtroende? 

o På vilket sätt använder bloggaren ethosskapande faktorer?  

§ Expertkunskap: Hur framställer sig bloggaren, eller utomstående 

person, som expert?  

§ Välkändhet: Hur syns det att bloggaren är känd eller väletablerad 

inom sitt område?  

§ Likhet: Hur skapar bloggaren gemenskap med läsarna?  

§ Association: På vilket sätt kan Bloggaren associeras med förtroende?  

 

• Hur använder bloggaren pathosargument? 

o På vilket sätt skapar bloggaren känslor för att övertyga mottagarna? 

o Hur använder bloggaren värdeord och metaforer?  

 

• Hur använder sig bloggaren av logosargument? 

o Hur används sakliga argument som stöds av fakta och bevis? 

 

• Hur kan parasocial interaktion skapas mellan bloggare och läsaren? 

o På vilket sätt delar bloggaren med sig av sitt vardagsliv eller personlig 

information?  

 

• Hur väl smälter de sponsrade inläggen in i bloggens flöde, baserat på skillnader och 

likheter mellan sponsrade och osponsrade inlägg? 

 

7.6. Metodkritik 

En retorikanalys handlar om att identifiera människors tankar, känslor och handlingar, 

därför är det svårt att dra generella slutsatser. Samma faktorer kan påverka författarnas 

tolkningar av materialet, eftersom metodens syfte är att tolka texten (Renberg, 2007). På 

grund av detta kan resultatet av vår analys bli annorlunda om någon annan skulle genomföra 

samma analys, eftersom vissa slutsatser kan ha påverkats av våra egna tolkningar. Enlig 

Esaiasson et al. (2012) kan det uppstå problem gällande nivåskattningar, när en beskrivande 

kvalitativ analys genomförs. Eftersom en stipulativ nivåskattning grundas i forskarens egna 
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värderingar och tolkningar kan resultatet bli annorlunda någon annan genomför samma 

analys. 

 

Resultatet kan bara appliceras för de bloggar vi har analyserat, eftersom resultatet hade 

kunnat bli annorlunda om andra bloggar hade undersökts. Därför kan inga generella 

slutsatser dras av denna studie. Resultaten hade även kunnat bli annorlunda om andra 

blogginlägg från bloggarna hade analyseras. Analysen utgår dock från vetenskapliga teorier 

och validiteten av denna uppsats anses därför vara välgrundad. 
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8. Analys och resultat 

I det här kapitlet redovisas analysen och dess resultat. Vi har analyserat skillnader och 

likheter mellan sponsrade och osponsrade inlägg. Vi har även jämfört Petra Tungårdens 

blogg (den professionella bloggen) med Nicole Falcianis blogg (den privata bloggen) för att se 

vilka skillnader och likheter som finns mellan dem, i sponsrade och osponsrade inlägg. 

Analysen har strukturerats efter de teman vi har kategoriserat från de mest framträdande 

formerna av argumentation som vi har undersökt. Sist i analysen sammanfattas de mest 

framträdande skillnaderna och likheterna mellan sponsrade och osponsrade inlägg, och 

mellan bloggarna, samt kopplas till native advertising. 

 

8.1. Stil och språk 

Enligt Renberg (2007) finns det tre olika stilnivåer. Den lägsta nivån är lågstilen, vilket 

innebär att språket är vardaglig och talspråkligt. I lågstilen förekommer också slang. Stilen på 

språket i samtliga blogginlägg är både vardaglig och talspråklig, och båda bloggarna 

använder sig även ofta slang, till exempel "jajamän", "OMG" och "silverpjucks". Både Petra 

och Nicole har en del stavfel som de inte verkar ha sett över innan de publicerar ett inlägg, 

vilket sänker nivån på språket. Både Petra och Nicole är mer talspråkliga och vardagliga i de 

osponsrade inläggen än de sponsrade. Jämfört med Petra upplevs Nicole ännu mer 

talspråklig i sina inlägg, när hon till exempel skriver “Hej finisar!” eller "Vi hörs senare." 

Skillnaden i språket mellan de sponsrade och de osponsrade inläggen är större hos Nicole än 

hos Petra. Nicoles sponsrade inlägg är inte alls lika talspråkliga som de osponsrade inläggen, 

och eftersom hon är så pass personlig i de osponsrade inläggen blir skillnaden väldigt tydlig.  

 

8.1.1. Värdeord 

Enligt Melin (2003) kan känslor förmedlas med hjälp av värdeord. En kategori är starkt 

emotionella värdeord som kan smitta av sig på publiken och används för att öka den 

emotionella graden i texten. Dessa är ofta förekommande i Petras inlägg, och återfinns 

ungefär lika mycket i både osponsrade och sponsrade inlägg. Några exempel är: “Är upp över 

öronen förälskad i dem.”, “Jag älskar nämligen hummus! Älskar!” och “Jag är besatt av 

kryddiga teer och har fallit pladask…”.  
 

En annan kategori för värdeord är överdrifter (Melin, 2003). Även överdrifterna förekommer 

ungefär lika mycket i Petras osponsrade och sponsrade inlägget. Några exempel på när hon 

använder sig av överdrifter för att förmedla att hon tycker om en produkt är: “...vår 
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oförskämt sinnessjukt sköna säng”, “Så nu kan du spara en jädrans massa tid…” och 

“Helskotta vad ljuvlig den ser ut.” Enligt Melin (2003) är svordomar ett vanligt verktyg för 

att förmedla överdrifter, vilket är något som förekommer frekvent i Petras inlägg. 

 
Även Nicole använder sig av starkt emotionella och överdrivna värdeord i sina inlägg, men 

hon gör det i mycket mindre utsträckning jämfört med Petra. Det finns betydligt fler 

emotionella värdeord i de osponsrade inläggen än i de sponsrade. I Nicoles inlägg är det 

emotionella värdeord "älskar" det mest förekommande. Några exempel från de osponsrade 

inläggen är: “Jag älskar appen…”, “...den bästa av alla.” och “...härligt att kunna pigga 

upp…”.  Några exempel på emotionella ord från de sponsrade inläggen är: “...älskar att 

supporta…”, “...gud så skönt…” och “...jag hatar att…”  
 

Överdrifter är något som inte förekommer ofta i Nicoles inlägg. Inte heller svordomar 

förekommer mycket. De överdrifter som vi identifierar är: “...det sjukaste…”, “Så jävla 

genialisk idé.” och “...supermega skönt…”, varav de två första kommer från osponsrade 

inlägg. 

 

8.1.2. Metaforer 

Metaforer kan användas för att skapa pathos (Johannesson, 1998). Petra använder sig ganska 

mycket av metaforer men bara i de sponsrade inläggen. Några exempel på när hon använder 

metaforer för att förstärka produktens egenskaper är: “...mjuk och len som en babyrumpa” 

som beskriver hudprodukter från Yves Rocher, och  “Den här toppen är en riktig kameleont 

som klaffar med det mesta.”,  vilket menar på att toppen passar att använda tillsammans 

med många andra plagg. 
 

Andra exempel på metaforer är när hon beskriver att hennes egna kollektion för Soft Goat 

“sålde som smör”, när hon skriver att man borde “Slå på stora trumman och anamma 

trenden fullt ut.” för den nya glittertrenden, och uppmanar till att “slå klackarna i taket” med 

nyheter från Cubus. I inlägget som är sponsrat av Felix beskriver Petra hummusen som “...ett 

riktigt ess i kortärmen.” 
 

Metaforer finns endast i ett av Nicoles inlägg, som är sponsrat av Oral B. Rubriken är en 

metafor: “ONE SMILE MAKES TWO”, vilket innebär att det är värt att le mycket eftersom ett 

leende smittar av sig på andra. Även underrubriken är en liknelse: ”Jag dansar las ketchup 

dansen med mina tandkrämer från Oral B”, vilket förmedlar positiva känslor till 
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produkterna. Nicole citerar även Marilyn Monroe i inlägget där själva citatet är en metafor: 

“Det bästa citatet enligt mig är ‘the best makeup a girl can wear is a smile’.” 

 

8.2. Interaktion med läsarna 

Enligt Renberg (2007) kan det skapas en slags relation mellan avsändaren och mottagaren, 

beroende på hur mycket avsändaren riktar sin uppmärksamhet till mottagaren. Detta kan ske 

genom till exempel frågor, uppmaningar eller utrop. Petra ställer fler frågor i sina sponsrade 

inlägg, till exempel: “Det bästa av allt med sporttoppen?” Detta sker främst i slutet av 

inlägget. En del frågor ställs direkt till läsarna, till exempel: “Är ni sugna på att 

prova?”.  Nicole däremot ställer fler frågor i sina osponsrade inlägg. Båda bloggarna 

ställer frågor ungefär lika mycket. Eftersom Petra och Nicole ställer många frågor syns 

tendenser till att försöka bilda en relation med sina läsare. 

 

Vissa frågor ställs med antydan att bloggarna vill ha någon form av svar, till exempel när 

Nicole skriver: “Förresten skulle ni vilja ha en liten meet & greet i Köpenhamn? Fick ett mail 

från tjej som skulle vilja träffa mig och tänkte att jag kanske kunde dra ihop något litet ifall 

jag har fler läsare från Köpenhamn, eller?” och “Skulle ni vilja att jag lägger upp någon 

märkesväska till salu på blogga?” Liknande exempel från Petra är: “Har ni någon 

superblogg med bra vegetariska recept som ni kan tipsa om?” och “Kan ni inte prova 

hummusen och återkomma till dig vad ni tyckte?”. Den här sortens frågor förekommer 

mer i de osponsrade inläggen än i de sponsrade för båda bloggarna. Enligt Labreque 

(2014) kan läsaren skapa en relation med bloggaren, när läsaren upplever att det finns en 

tvåvägskommunikation. Vi ser tendenser till detta genom dessa frågor eftersom de är 

ställda direkt till läsarna, som kan svara genom att kommentera inlägget. Detta ger 

möjlighet för läsaren och bloggaren att ha en tvåvägskommunikation och skapa en 

relation med varandra. 
 

Petra har fler uppmaningar och utrop i sina sponsrade inlägg, exempel på detta är “Klicka in 

HÄR!” och “Det är ju trots allt lördag!”. Nicole har väldigt få uppmaningar i sina inlägg, 

däremot använder hon en del utrop. Utropen i Nicoles inlägg finns, till skillnad från Petras 

inlägg, mest i de osponsrade inläggen. Två exempel är: “Nu börjar vintern på riktigt!” och 

“Hur mysig som helst!” 
 

Enligt Renberg (2007) är ett annat sätt att göra mottagarna synliga och skapa en relation 

med dem att tilltala dem direkt genom att skriva “du” eller “ni”. Både Petra och Nicole 
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tilltalar väldigt ofta sina läsare med “ni”, vilket skulle kunna ses som ett försök till att skapa 

en relation med läsarna. Några exempel på detta är: “Det är det bästa beslutet ni kommer ha 

gjort, ni sparar en massa tid och ni sparar pengar genom att inte spontanhandla det första 

ni ser när ni är i en matbutik”, “Om ni inte varit inne i deras butik på NK så måste ni 

svänga förbi.” och “Hoppas ni förstod hur jag menade.” Nicole tilltalar läsarna på detta sätt 

mer än Petra, men båda gör det ungefär lika mycket i de sponsrade som i de osponsrade 

inläggen. 
 

8.2.1. Skapande av “vi-känsla” och gemenskap 

Enligt Renberg (2007) kan avsändaren skapa ethos, och stärka sitt personliga varumärke, 

genom att bilda en vi-känsla. Om mottagarna känner en gemenskap med avsändaren, är de 

mer mottaglig för argument. Dessa tendenser finns hos Nicole, men det syns mycket mer i 

hennes sponsrade inlägg. Två exempel på när denna vi-känsla kan skapas är: “Skönt för oss 

som lider av lätt beslutsångest!” och “Oral B kommer dessutom hjälpa oss på traven, för nu 

är det slut på att bara använda en tandkräm när man borstar tänderna.” När Nicole 

använder ordet “vi” eller “oss” och skriver som att hon och läsarna är i samma situation, kan 

en gemenskap bildas. Detta kan tolkas som ett försök att skapa gemenskap med alla som har 

beslutsångest, där hon även inkluderar sig själv. Ett annat exempel är när hon generaliserar 

alla tjejer till en egen grupp, då hon skriver: “Egentligen precis det vi tjejer redan gör i våra 

gruppchattar med våra kompisar ;)”.  
 

I Petras inlägg finns det endast en mening som kan framkalla en vi-känsla: “Den här 

säsongen håller vi ingenting tillbaka.” Den här meningen är från inlägget som är sponsrat 

från Cubus, där hon indikerar att både hon och läsarna ska våga ha på sig mer glitter. 

 

8.2.2. Värderingar 

Hoffman & Ford (2010) menar att pathos kan bildas om avsändaren uttrycker sina 

värderingar. Detta kan dock leda till både något positivt och något negativt, beroende på 

mottagarens egna värderingar. Tendenser till värderingar finns i några av Nicoles sponsrade 

inlägg och i ett av Petras osponsrade inlägg. Två exempel när Nicole uttrycker sin åsikt 

genom värderingar är: “Mockberg är ett svenskt klockmärke (älskar att supporta svenska 

märken), och dem designar enbart klockor till kvinnor.” och “Jag vet att många i min ålder 

tycker det är ‘töntigt’ att ha solkräm och många tror att man inte blir brun om man har 

solkräm. Men det är fel!”. Hon uttrycker att hon tycker det är viktigt att stötta svenska 

märken, vilket kan upplevas som positiv värdering och vill hjälpa landets småföretag. Hon 
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uttrycker även att det inte alls är töntigt att smörja in sig med solkräm, eftersom slarv med 

solkräm kan leda till hudcancer.  
 

Det enda exemplet från Petra är: “Jag och Forni pratade om det härom dagen och hon sa att 

hon hade börjat äta nästan hel vegetariskt på veckorna. Och jag kände verkligen att jag ska 

börja göra samma sak. Iallafall tre-fyra dagar i veckan.” Här menar Petra att hon kommer 

börja försöka äta vegetariskt eftersom hon mådde mycket bättre fysiskt och kände sig mer 

hälsosam, vilket skulle kunna tolkas som en positiv värdering. 

 

8.2.3. Personlig information och vardagsliv 

Enligt Colliander och Erlandsson (2013) bildas parasocial interaktion när läsaren skapar en 

relation med bloggaren. I det här fallet, när en blogg är mediet, kan denna typ av relation 

bildas eftersom läsaren får en inblick i bloggarens vardag och tar del av personlig 

information. Relationen kan även leda till ökad vilja för läsaren till att konsumera 

produkterna som bloggaren rekommenderar. 

 

Vi ser tendenser till att parasocial interaktion kan bildas, av läsarna, för både Petra och 

Nicole, eftersom de delger mycket personlig information och saker som handlar om deras 

vardag. Exempel från Petra är: "Imorse var jag och Markus på Sturebadet tidigt. Vi hade 

fått varsin massage i present. Grym start på söndagen. Nu ligger Markus och sussar och 

jag jobbar som en dåre för att få klart alla mina lämningar till magasinet.", “Jag måste 

nämligen föna mitt hår, annars ser det ut som ett risbarr.” och “(japp, jag sprang en hel del 

på toa, haha).” Vi ser inga skillnader hur hon delar med sig av personlig information mellan 

de sponsrade och de osponsrade inläggen. Däremot skriver hon bara om sin vardag i de 

osponsrade inläggen. 
 

Nicole nämner inte personlig information om sig själv på samma sätt som Petra. Hon delar 

istället med sig mycket mer av sin vardag än vad Petra gör, bland annat om sin pojkvän och 

hur hennes dagar ser ut. Exempel på detta är: “Nu måste jag packa det sista och sen drar vi 

till Moskva!”, “Snart är det läggdags men tänkte kika in och säga hej.” och “Eric ligger och 

tar en tupplur på soffan så då har jag passat på att ha lite egen-tid innan vi ska dra ut för 

att käka middag ikväll.” Den här sortens information finns mycket mer i hennes osponsrade 

inlägg än i de sponsrade. 
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8.3. Förtroende genom välkändhet, inflytande och association 

Enligt Hoffman och Ford (2010) är det viktigt att få förtroende, ha inflytande och ett bra 

rykte för att få en möjlighet att påverka eller övertala sin publik, och stärka sitt ethos och 

personliga varumärke. Petra är en välkänd och inflytelserik person inom modevärlden och 

hon delar med sig i sin blogg om sitt arbete, event hon håller i och fotograferingar hon 

ansvarar för. Petra kan anses vara en välkänd och inflytelserik person på grund av sin titel 

som modechef på Metro, sitt jobb som stylist och sina många samarbeten med kända 

varumärken. Genom att berätta att hon håller i event och fotograferingar framstår hon som 

en person med förtroende från modebranschen, och att hon genom detta förtroende framstår 

som både välkänd och inflytelserik inom modevärlden. Detta representeras ungefär lika 

mycket i de osponsrade som i de sponsrade inläggen i Petras blogg. 
 

I de osponsrade inläggen kan Petra associeras mest med sitt jobb inom mode eftersom hon 

ofta delar med sig om saker som är kopplade till sitt jobb som modechef, till exempel event 

och fotograferingar. De associationer som kan uppstå på grund av hennes titel som modechef 

hjälper till att stärka hennes ethos och personliga varumärke. Enligt Runebjörk (2004) är det 

viktigt att associera sitt personliga varumärke med en positiv bild av sig själv som välkänd. 

Välkändhet leder till en indirekt form av förtroende för en persons ethos. Petra upplevs vara 

välkänd och inflytelserik genom att hon också kan associeras med event tillsammans med 

kända varumärken. Samtidigt visar hon sin kunskap inom modetrender och stil, vilket i sin 

tur hjälper till att bygga förtroende för hennes ethos. I de sponsrade inläggen skriver Petra 

främst om sina samarbeten med stora företag och evenemang Cubus skriver hon: “Jag har 

fått äran att välja ut mina partyfavoriter från Cubus.” Detta gör att Petras förtroende stärks 

eftersom Cubus har förtroendet att låta henne välja ut och promota företagets produkter. 

Cubus ställer sig bakom henne och litar på hennes kunskap inom mode. I de sponsrade 

inläggen kan även förtroende för Petra byggas genom att hon kan associeras med företag som 

inte är inriktade på hennes expertisområde. Det vill säga hon breddar sitt personliga 

varumärke genom att till exempel kunna förknippas med att vara en hälsosam person genom 

ett samarbete med Metros hälsoexpert PT-Fia och Felix, när de anordnar ett tränings- och 

frukostevent för både branschmänniskor och läsare. 

 

Nicole Falciani kan också uppfattas som en välkänd och inflytelserik person inom mode- och 

bloggvärlden på grund av sina många samarbeten med kända varumärken och att hon har 

haft flera egna klädkollektioner. I ett inlägg i samarbete med märket Self, framgår det att hon 

har designat träningskläder för dem. Eftersom de ger henne förtroendet och ansvaret att 

designa en egen kollektion träningskläder, stärks hennes ethos och personliga varumärke. 
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Detta gör också att hon kan upplevas som välkänd eftersom hon då kan förknippas med 

företaget. Hon visar även att hon är en inflytelserik person som har mycket att säga till om, 

genom att skriva i sin blogg: “Demi fick hoppa in och modella lite i sista sekund, så mysigt. 

Dessutom är hon ju riktigt snygg också så det skadade inte direkt.”  Nicole hade inflytandet 

att bestämma att hennes kompis Demi kan vara med och modella på fotograferingen för 

Nicoles designade träningskläder. 

 

Nicole stärker sitt ethos i de osponsrade inläggen genom att visa att hon är en välkänd person 

i branschen och har en nära relation med stora varumärken. Ett exempel på detta är när hon 

berättar att hon blivit inbjuden till Pumas huvudkontor: “Som jag berättade igår så var jag i 

Helsingborg idag över dagen för att besöka Pumas nordiska huvudkontor som ligger i just 

Helsingborg. Kul att få se hur allting går till och få en grundlig presentation om Puma och 

om alla kollektioner.” Genom att skriva om sina samarbeten med kända varumärken kan 

Nicole associeras med dessa företag, vilket i sin tur stärker hennes ethos och förtroendet för 

henne. Välkändhet och inflytande förmedlas i ungefär lika stor utsträckning i Nicoles 

osponsrade och sponsrade inlägg. Inläggen fokuserar mest på hennes egna inflytande i 

samarbeten med stora företag, och att hennes välkändhet till exempel ger henne möjlighet att 

se kollektioner innan övriga konsumenter.  

 

8.3.1. Auktoritet och expertkunskap 

Enligt Karlsen (2012) bygger en auktoritetsposition bland annat på en persons professionella 

position och erfarenheter. En persons auktoritet stärks även om man associeras med andra 

auktoritära eller välkända personer. Petra har en auktoritär position på grund av sin titel som 

modechef och sina erfarenheter inom modevärlden. Det går även att urskilja 

auktoritetsbyggande i Petras blogginlägg när hon skriver om välkända personer som hon 

träffar eller jobbar med. Ett exempel på detta från två osponsrat inlägg om en hårfön där hon 

skriver: “Underbara Frida Fahrman hade ett lanseringsevent med Dyson i förra veckan…” och 

“Jag och Forni pratade om det härom dagen och hon sa att hon hade börjat äta nästan hel 

vegetariskt på veckorna.” Genom att nämna dessa personer i samband med produkterna 

stärks förtroendet för både Petra, och produkten som promotas i inläggen. Genom att skriva 

om välkända personer som hon känner, stärks även hennes auktoritet. Hon kan anses vara en 

auktoritär person inom branschen eftersom hon är vän med andra välkända profiler vilket 

stärker hennes rykte och hennes ethos. Enligt Karlsen (2012) är det viktigt för en persons 

ethos att anses som auktoritär och ha ett gott rykte genom kopplingar till andra välkända 

människor. Hur Petra framställer sin auktoritet är relativt likt i både de osponsrade och 
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de sponsrade inläggen. Auktoritet byggs upp genom välkända personer ungefär lika 

många gånger i de osponsrade som i de sponsrade inläggen. 
 

Nicole är också en person med auktoritetsposition. Hennes auktoritet bygger på hennes 

välkändhet som bloggare och modell som förstärks av hennes relationer med andra välkända 

personer. I ett osponsrat inlägg byggs auktoritet genom att hon skriver om en annan välkänd 

person: “Michaela Forni har ju precis lanserat sin nya bok 'Jag är inte perfekt, tyvärr' och 

tidigare i veckan var jag faktiskt på NK bokhandel på Michaelas lilla mingel inför 

boksläppet.” Nicole var inbjuden på ett mingel inför Michaela Fornis boksläpp, vilket gör att 

hennes auktoritet stärks. Detta representeras även i de sponsrade inläggen där hon nämner 

sin kompis Demi som också är bloggare, och hennes pojkvän Erik Saade som är en känd 

svensk artist. Genom att visa att hon umgås med kända människor stärks även Nicoles rykte, 

vilket i sin tur också stärker hennes auktoritet. Det går inte att urskilja någon direkt skillnad i 

representationen av välkända vänner i de osponsrade och sponsrade inläggen, och Nicole 

bygger sin auktoritet via andra personer ungefär lika mycket i osponsrade och sponsrade 

inlägg. 

 

Enligt Karlsen (2012) och Runebjörk (2004) leder framställning av auktoritet till ett 

underliggande förtroende för någons professionella kunskap inom ett område till att åsikter 

formas till expertkunskap. Ett exempel på när Petra visar sin expertkunskap inom mode i ett 

sponsrat inlägg är: “När modehusen visade sina kollektioner för hösten och vintern 2017 

så var det en gemensam nämnare som blänkte till på catwalken.” Modehusen är de som 

skapar trender och Petra berättar i detta inlägg att glitter är något som var gemensamt på 

catwalken för modehusen, vilket kan leda till att läsare tycker om de glittriga produkter 

som Petra rekommenderar i inlägget. Detta stärker även Petras ethos och personliga 

varumärke eftersom hon visar hennes expertkunskap om modehusen och trender. Enligt 

Runebjörk (2004) är den viktigaste komponenten i ett strakt personligt varumärke att 

lära och hjälpa andra, vilket Petra gör när hon förmedlar kunskap om trender till sina 

läsare. 

 

I ett sponsrat inlägg om produkter från Yves Rocher som Petra har testat berättar hon hur 

bra hon tycker att produkterna är. Genom att nämna en utomstående experts kunskap stärks 

förtroende ytterligare för produkten: “Isabelle sa att det var extra viktigt att jag smörjde in 

huden kring ögonen med ögonkräm, då huden är extra känslig där.” Ett exempel när Petra 

framstår som en expert är i ett samarbete med Soft Goat, som hon har designat och lanserat 

en klädkollektion för. Detta tyder ytterligare på vilket stärker både Petras auktoritet och 

hennes personliga varumärke genom förtroendet hon har fått av Soft Goat.om Soft Goat 
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använder Petra sin expertkunskap tips till läsarna: “Det jag älskar med den gröna är att den 

nästan är grönsvart. Perfekt nyans av grönt om ni frågar mig.” och “Gör som jag och bär 

den till en snäv kjol eller varför inte sporta den till ett par skinn- eller lackbyxor till festen.” 

Hennes åsikter och tips om kläderna kan bli expertkunskap, på grund av hennes auktoritet. I 

Petras osponsrade inlägg finns endast ett experttips medan alla de sponsrade inläggen 

innehåller någon form av experttips eller rekommendation. 

 

Även Nicoles åsikter kan bli expertkunskap som stärkas på grund av hennes auktoritet. I de 

osponsrade inläggen finns det tre citat som bygger på hennes expertkunskap inom mode: 

“Bh:n skulle jag mer än gärna bära under en vit lite oversizad skjorta.”, “...Snyggt och 

bekvämt (bästa kombon när det gäller mode;).” och “Höstens it-trend är små väskor i alla 

möjliga färger och utformningar.” Hon förmedlar sin expertkunskap till sina läsare genom 

att tipsa dem om hur de kan styla produkter på bästa sätt och vad som är trendigt inom 

mode.  

 

I Nicoles sponsrade inlägg förmedlas mycket expertåsikter och tips. Många expertuttalanden 

påminner om generell produktinformation och det framgår inte alltid tydligt vem 

informationen kommer från; om den kommer från Nicole, från ett företaget eller från en 

utomstående expert. Det går att identifiera vissa experttips som kommer direkt från Nicole. 

Till exempel finns ett helt inlägg i samarbete med John Freida som handlar om hur Nicole 

lockar sitt hår efter hon klippte det kort, där hon beskriver utförligt hur hon går till väga för 

att få det perfekta lockiga håret. Hon visar även sin expertkunskap inom mode genom att ge 

tips till sina läsare i ett samarbete med klockmärket Mockberg:  “Jag tycker att det viktigaste 

för att piffa upp en outfit är fina accessoarer. Typ smycken, klockor och väskor. Det kan 

verkligen lyfta en hel outfit. “ Nicole visar expertkunskap  betydligt mer i de sponsrade 

inläggen.  

 

8.3.2. Bloggarnas erfarenheter av produkterna 

Enligt Karlsen (2012) kan ethos och auktoritet skapas genom att avsändaren skriver om sina 

egna erfarenheter. Både Petra och Nicole testar oftast de produkter de rekommenderar och 

beskriver resultatet. Några exempel från Petras inlägg med erfarenhetsargument är: “Jag 

kände mig verkligen ”lättare” i kroppen – och insåg att jag äter alldeles för mycket ”tung” 

mat för min kropp. Dessutom sätter den här cleansen verkligen igång magen och det känns 

verkligen som att den städar ur kroppen...”, “Jag måste faktiskt säga att trots att det bara 

gått fyra veckor så märker jag verkligen skillnad. Min hy tenderar inte ens till att vara torr 
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någonstans.” och “Dessutom är det så himla lätt – väger ingenting.” Den här sortens 

argument förekommer ungefär lika mycket i Petras sponsrade som osponsrade inlägg. 
 

Nicole har däremot endast berättat om sina egna erfarenheter i sponsrade inlägg. Exempel 

från Nicole är: “Jag har hunnit testa båda tandkrämerna lite mer än en vecka och jag har 

verkligen märkt skillnad på färgen på mina tänder…” och “Först tar det mycket längre tid 

innan håret växer ut igen vilket betyder att jag inte behöver epilera benen lika ofta och 

benen blir verkligen silkeslena!” Enligt Renberg (2007) kan auktoritet hos en person göra att 

argument stärks på grund av förtroendet från mottagarna. Eftersom båda bloggarna redan 

har auktoritet sedan innan, stärks förtroendet för erfarenhetsargumenten och läsarna kan 

därför uppfatta argumenten som mer trovärdiga. 

 

8.4. Skapa känslor med hjälp av läsarnas behov 

Enligt Hedlund och Johannesson (1993) kan pathos skapas genom att ge möjlighet till att 

mottagarens behov blir tillfredsställt. Detta fungerar extra bra inom reklamvärlden eftersom 

ett sätt att övertyga med hjälp av känslor är att bygga upp hopp om att konsumentens behov 

blir tillfredsställt, om konsumenten köper produkten.  

 

Eftersom både Petra och Nicole rekommenderar produkter, kan behov uppstå hos 

konsumenterna som kan tillfredsställas genom att köpa produkten. Detta syns tydligare i 

vissa inlägg än andra. I Petras inlägg om hårfönen från Dyson till exempel berättar hon att 

hårfönen är mycket bättre än andra hårfönar. Den är både skonsam, tyst och effektiv. Detta 

kan bilda hopp hos läsare som inte är nöjd med sin nuvarande hårfön. Ett mer konkret 

exempel från inlägget är rubriken: “Kommer den här hårtorken förändra mitt liv?” 

Meningen kan vara ett försök till att bilda hopp på grund av att frågan handlar om att 

produkten eventuellt kan förändra hennes liv. Eftersom det är ganska omfattande att 

förändra någons liv kan positiva känslor skapas, kopplade till produkten. 

 

Enligt Hedlund och Johannesson (1993) är det även vanligt att marknadsförare utnyttjar att 

människor kan frukta något för att skapa pathos. Fruktan bygger på vad som kan hända om 

man exempelvis inte använder en produkt. Ett exempel som spelar på fruktan finns i Petras 

inlägg om hudvårdsprodukter från Yves Rocher. Hon beskriver vad som kan hända om man 

inte använder rätt produkter, till exempel att man få rodnader och snabbare blir rynkig. Hon 

skriver också att huden blir välmående med dessa produkter, speciellt om de väljs ut efter ens 

egna hudtyp. Därför kan läsarna känna att de vill köpa dessa produkter för att huden inte ska 

må dåligt. Läsarna kan även känna en oro ifall de inte använder produkter som är anpassade 
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efter just deras hudtyp. Pathosskapande med hjälp av hopp eller fruktan finns i nästan alla av 

Petras sponsrade inlägg, men bara i några stycken av de osponsrade. 

 

Skapande av hopp och fruktan finns även i Nicoles inlägg. I hennes inlägg framställs detta, 

precis som hos Petra, oftare i de sponsrade inläggen jämfört med de osponsrade. Ett exempel 

på när hopp bildas är när hon skriver om en tjänst hos Mathem. Här beskriver hon hur 

mycket tjänsten underlättar när man ska handla mat eftersom det är bekvämt, sparar tid och 

att utbudet för glutenfria produkter är stort. Om man som läsare tycker det är jobbigt att 

handla mat, känner att det tar för mycket tid, eller själv upplever ett dåligt utbud av 

glutenfria produkter i sin matbutik kan det skapas hopp om att inhandling av mat kan 

effektiviseras och underlätta vardagslivet. 

 

Ett exempel på när fruktan bildas i Nicoles inlägg är när hon skriver om en solkräm från Piz 

Buin. Här tar hon upp många anledningar till att smörja in sig och vad som kan hända ifall 

man slarvar med det. Detta gör att läsarna kan känna fruktan för vad som kan hända om de 

inte använder solkräm, vilket leder till att de kanske köper produkten. Ett konkret exempel 

från inlägget är: “Använder vi inte solkräm är risken för hudcancer enorm och det tror jag 

ingen av oss skulle vilja få.” Nicole uttrycker hur viktigt det är att använda solkräm eftersom 

man annars kan få hudcancer, vilket kan göra att mottagaren bildar känslor kring detta. 

Läsarna kanske till och med kan relatera och dra kopplingar till någon som har eller har haft 

cancer i deras närhet. Detta gör att fruktan blir ännu starkare och skapar ett starkare pathos. 

 

8.5. Faktabaserade argument 

Enligt Lindqvist (2016) är logosargument ett argument som stöds av bevis eller kontrollerbar 

fakta, så kallade sakliga argument eller faktaargument. Båda bloggarna använder den här 

sortens faktabaserade argument flitigt. Petra använder sig av mycket mer faktaargument i 

sina sponsrade inläggen. Petra använder även många argument där hon beskriver 

egenskaperna hos produkterna eller tjänsterna som rekommenderas, i de sponsrade inlägg. 

Exempel på sådana argument är: “Den förnyade formulan innehåller nu ett keratin komplex 

för att också bidra till att stärka nagelstyrkan för att motstå brytningar och flisning vilket 

enligt undersökningar ger upp till 64 % starkare naglar.” och “Yves Rocher erbjuder alla 

sina kunder kostnadsfri hudanalys från Monoderm (som jag fick prova). På bara några 

minuter får du en skräddarsydd rekommendation för just dig. Mätenheten läser av hudens 

elasticitet, fukt, struktur, pigmentering, talg och lyster.” Den här sortens argument finns 

även i Petras opsonsrade inlägg, till exempel när hon skriver om hårfönen från Dyson: “Den 

ska dessutom vara skonsam för håret!!!”. Det framgår även i detta inlägg att Petra inte har 
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testat hårfönen, vilket gör att argumenten i inlägget inte blir lika starka. Den här sortens 

logos, som handlar om produktens eller tjänstens egenskaper, förekommer mycket mer i de 

sponsrade inläggen än i de osponsrade.  

 

Även Nicole använder mycket faktaargument och argument som bygger på produkternas 

egenskaper, men de förekommer endast i hennes sponsrade inlägg. Två exempel är: 

“Dessutom så innehåller den vitamin c som hjälper att skydda håret mot värme.”  och 

“...skrubbningen blir 6 gånger mer effektiv än om du skulle skrubba benen ‘manuellt’.” 

 

8.5.1. Argumentation för produkter och tjänster 

Ett argument behöver nödvändigtvis inte vara sant, det kan räcka med att det är sannolikt 

(Renberg, 2007). Dessa argument har inte så mycket bevis som grund, men de är fortfarande 

argument. Många argument byggs endast på bloggarens egna åsikter. Dessa finns det fler av i 

Petras osponsrade inlägg. Exempel på några är: “...perfekt höststädning för kroppen! De 

levererar verkligen sjukt god mat hela veckan.” och “Med den här stassen från Cubus 

kommer du inte gå obemärkt förbi – jag lovar.” 
 

Även Nicole använder den här sortens argument. Det finns ungefär lika mycket i de 

sponsrade som i de osponsrade. Några exempel är: “Dessutom är jag riktigt svag för mjuka 

bh:ar utan bygel, tycker det är det bästa som finns.” och “Det jag älskar mest är att 

klockorna är så tidslösa.” 

 

8.6. Skillnader och likheter mellan sponsrade och osponsrade 
inlägg 

Syftet med native advertising är att en annons ska smälta in i ett material så pass mycket att 

mottagaren inte uppfattar att det rör sig om reklam (Ray, 2012). Anpassningen av annonsen 

görs både i form, funktion, struktur, språk och layout för att efterlikna det övriga innehållet 

så mycket som möjligt (Egan & Tsao, 2015). Vi har sett både skillnader och likheter mellan de 

sponsrade och osponsrade inläggen, men vi har sett betydligt fler skillnader både i Petras och 

Nicoles blogg. Petra har cirka dubbelt så mycket skillnader än likheter, medan Nicole har 

cirka fyra gånger mer skillnader än likheter. 
 

Skillnaderna gör att det är lättare för mottagaren att urskilja om ett inlägg är sponsrat. De 

skillnader som är mest framträdande är att båda bloggarna använder sig av mer 

expertkunskap och faktaargument i sponsrade inlägg, och språket är mer vardagligt i de 
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osponsrade inläggen. Andra tydliga skillnader är att Nicole delar med sig mycket mer av sin 

vardag i sina osponsrade inlägg, och att Nicole använder betydligt fler värdeord i de 

osponsrade inläggen. 

 

Enligt Hedlund och Johannesson (1993) kan pathos skapas genom att tillfredsställa behov 

inom marknadsföring, genom att spela på människors hopp och fruktan. Eftersom detta 

förekommer mer i de sponsrade inläggen, hos båda bloggarna, kan det antyda att det handlar 

om reklam. 
 

Likheter mellan de sponsrade och osponsrade inläggen bidrar till att det blir svårare för 

läsarna att uppfatta reklam eftersom den då smälter in bättre, vilket är hela anledningen till 

att använda native advertising. De likheter som är tydligast i analysen är att både Petra och 

Nicole tilltalar sina läsare med “ni” i de flesta inlägg, och att Petra skriver om sitt privatliv 

ungefär lika mycket i de sponsrade och de osponsrade inläggen. Andra tydliga likheter är att 

Petra delar med sig av sina egna erfarenheter och använder värdeord, ungefär lika mycket i 

sponsrade och osponsrade inlägg. 
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9. Diskussion 

Enligt Colliander och Erlandsson (2013) kan bloggaren lättare nå ut med sitt budskap om 

läsaren har byggt upp en relation till bloggaren. I och med att Nicole skriver mycket mer om 

sitt vardagsliv än Petra, kan detta göra att läsaren lättare skapar en relation med Nicole. 

Detta skulle också kunna bero på att Nicole har en privat blogg och därför vill vara mer 

personlig. Resultatet av Collianders och Erlandssons (2013) undersökning visar att läsare lätt 

tappar förtroendet för innehållet i en blogg om de får reda på att det är sponsrat efter att de 

redan har läst inlägget. På grund av den relation som kan ha bildats mellan läsarna och 

Nicole, kan därför mottagarna känna sig mer lurade av henne än av Petra, om det kom fram 

att innehåll varit sponsrat utan att Nicole har delgivit det från början. 
 

Enligt Long-Chuan, Wen-Pin och Hsiu-Huas (2014) studie visar att bloggare är en stor 

inspirationskälla för många läsare och att bloggarens rekommendationer ofta påverkar 

läsaren i köpprocessen, genom att skapa behov av köp, informationssökande och slutligen 

beslutet av att köpa produkten. Petra som driver den professionella bloggen interagerar 

oftare med frågor och uppmaningar i sina sponsrade inlägg, medan Nicole som driver den 

privata bloggen oftare ställer frågor i sina osponsrade inlägg. Genom att uttrycka 

uppmaningar involverar Petra sina läsare mer i de sponsrade inläggen, och uppmanar dem 

att exempelvis gå till en specifik butik och titta på produkten. Detta skulle kunna tyda på ett 

försök att uppmana läsarna att agera och köpa produkten. 

 

Native advertising går ut på att få det sponsrade innehållet att smälta in med det övriga 

innehållet, så att läsare inte ska uppfatta att det är reklam (Ray, 2012). Om läsare kan 

uppfatta skillnader mellan de sponsrade och osponsrade inläggen skulle detta kunna leda till 

att de inser att det handlar om reklam. De skillnader som vi anser vara tillräckligt tydliga för 

att upptäckas av läsare är att det finns mycket mer sakliga argument baserade på 

bevisgrundad fakta, i de sponsrade inläggen hos båda bloggarna. I de sponsrade inläggen 

finns det med andra ord mycket fakta om produkterna och motiveringar till varför läsarna 

bör köpa dem. I den privata bloggen är skillnaderna mellan faktaargumenten större och vi 

kan även få känslan av att en del text i Nicoles sponsrade inlägg kan vara skriven av företaget 

hon samarbetar med. Detta gör att man eventuellt skulle kunna upptäcka att det handlar om 

reklam, på grund av att det är mycket fokus på fakta och egenskaper hos produkten. En 

annan skillnad som vi anser vara tillräckligt tydlig mellan de sponsrade och osponsrade 

inläggen, i både den professionella och privata bloggen, är när expertkunskap förmedlas. I 

den professionella bloggen tillhörande Petra förekommer det expertrekommendationer i alla 

de sponsrade inläggen, men förekommer endast en gång i de osponsrade inläggen, vilket gör 
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detta till en väldigt tydlig skillnad mellan de sponsrade och osposrade inlägg. I den privata 

bloggen tillhörande Nicole förekommer det också mycket mer expertrekommendationer i de 

sponsrade inläggen. Men i denna blogg är det otydligare vem som ligger bakom mycket av 

expertrekommendationerna i de sponsrade inläggen. Detta är på grund av att de påminner 

om generell produktinformation och skulle kunna komma direkt från företaget hon 

samarbetar med. Detta skulle kunna göra att läsarna upptäcker att inläggen är reklam. 

 

Enligt Hedlund och Johannesson (1993) spelar marknadskommunikatörer ofta på 

människors känslor för att övertyga dem att köpa en produkt eller tjänst. Därför utnyttjas 

ofta människors hopp eller fruktan i reklam för produkter. I både den professionella och 

privata bloggen förekom detta i mycket större utsträckning i de sponsrade inläggen. 

Bloggarna beskriver produkter och använder retoriska medel som bland annat metaforer för 

att göra det tydligt för läsarna att en produkt skulle kunna göra deras liv bättre, att de skulle 

bli snyggare eller mer hälsosamma. För oss är det tydligt att de använde sig av hopp eller 

fruktan för att väcka behovskänslor för produkterna, vilket stärks ytterligare av de många 

faktabaserade argumenten i de sponsrade inläggen. Det är svårt att avgöra om detta är något 

som vanliga läsare skulle uppmärksamma, vilket leder till att vi anser att reklamen i de 

sponsrade inläggen utformats på ett bra sätt utifrån riktlinjerna för native advertising. 

 

En annan märkbar skillnad är att det är personligare språk i de osponsrade inläggen hos båda 

bloggarna. Även detta skulle kunna göra att man lättare lägger märke till att ett inlägg är 

sponsrat. Eftersom skillnaderna mellan språket i Nicoles inlägg är mycket större än i Petras, 

och att Nicole dessutom delar med sig av sitt vardagsliv i sina osponsrade inlägg i större 

utsträckning, kan det vara lättare för hennes läsare att märka en skillnad mellan reklam och 

övrigt innehåll. Petra som bloggar i sitt yrke förväntas antagligen vara mer konsekvent i sina 

inlägg och är kanske därför mindre personlig överlag än Nicole, som har mer frihet i sin 

blogg. Flera av skillnaderna i Petras och Nicoles sponsrade och osponsrade inlägg, samt att 

Nicoles skillnader mellan sponsrade och osponsrade inlägg är mycket större än Petras, skulle 

alltså kunna bero på att Petra driver en professionell blogg för tidningen Metro och att Nicole 

har en privat blogg. Enlig Wojdynski (2016) bör så många element som möjligt vara lika, i 

sponsrat material respektive osponsrat material, inom native advertising. Det finns fler 

skillnader än likheter mellan de sponsrade och osponsrade inläggen i båda bloggarna. I 

Nicoles blogg finns det fler skillnader än likheter, och skillnaderna är även större, än i Petras 

blogg. Petra har fler likheter mellan  de sponsrade och osponsrade inläggen än Nicole. Därför 

kan det vara svårare att upptäcka reklamen i Petras blogg och på grund av det drar vi 

slutsatsen att Petra har lyckats bättre med användningen av native advertising än Nicole.  
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Det har tidigare varit svårt att undersöka native advertising i bloggar eftersom det inte har 

varit lag på att märka ut ett inlägg som är sponsrat (Konsumentverket, u.å.). I och med denna 

lag är det nu mycket lättare för konsumenter att veta om ett inlägg är sponsrat eller inte. Det 

är oftast bara en mening som förklarar om ett inlägg är skrivet i samarbete med ett företetag, 

vilket ska placeras i början av inlägget. Vi anser att det kan vara relativt lätt att missa, 

eftersom meningen inte hänger ihop med texten i inlägget. Dessutom följs inte alltid dessa 

regler. Enligt Wojdynski (2016) kan mottagare känna sig lurade om erkännandet om 

sponsring inte framkommer fören efter de har läst innehållet. Nicole till exempel placerar 

ibland informationen om sponsring i slutet av sina inlägg, vilket gör att läsaren blir 

informerad om att inlägget är sponsrat först efter att inlägget är läst, som i sin tur kan 

förstärka känslan av att känna sig lurad. 

 

Slutsatsen av vår studie är att det fortfarande är svårt att upptäcka sponsrade inlägg i de två 

bloggar som vi ha analyserat eftersom språk och innehåll är väldigt likt i sponsrat jämfört 

med osponsrat innehåll, även om argumentationen skiljer sig mellan sponsrade och 

osponsrade inlägg. Utifrån denna slutsats är native advertising ett smart val utifrån ett 

marknadskommunikationsperspektiv, men kan resultera i otydligheter från ett 

mottagarperspektiv. Frågan är om native advertising kommer att ersätta traditionell reklam 

eftersom native advertising visat sig vara så pass effektivt. Om redaktionellt innehåll och 

reklam hade s ihop överallt hade det antagligen blivit förvirrande för konsumenterna, som är 

vana vid att tydligt kunna urskilja reklam. Men antagligen kommer detta inte hände. Enligt 

Ray (2012) menar Randall Rothenberg (IABs VD i USA) att native advertising är alldeles för 

tids- och pengakrävande för att många företag ska ha möjlighet att implementera metoden i 

all sin marknadskommunikation. 
 

Enligt undersökningen av Schauster, Ferrucci & Neill (2016) väcker native advertising etiska 

frågor och att det krävs ett ansvar från avsändaren. Vårt resultat visar att det finns fler 

skillnader än likheter mellan de sponsrade och de osponsrade inläggen, vilket gör native 

advertising lättare att upptäcka teoretiskt sett. Dock är skillnaderna inte så markanta och 

kanske inte skulle upptäckas av läsare på samma sätt som vi har upptäckt dem, eftersom vi 

har analyserat inläggen djupgående. Trots de skillnader som finns är det alltså relativt svårt 

att urskilja sponsrade inlägg i de här två bloggarna, och frågan kvarstår om det är etiskt 

korrekt att sponsrade inlägg är så pass lika de osponsrade inläggen. 
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9.1. Förslag till vidare forskning 

En mer omfattande studie kan göras genom att analysera en större mängd inlägg och bloggar. 

En studie skulle också kunna gå ut på att analysera flera olika typer av bloggar och  jämföra 

dem med varandra, till exempel en träningsblogg eller annan blogg som inte är en mode- och 

livsstilsblogg för att jämföra olika blogg-genrer med varandra. Det hade varit intressant att 

undersöka hur läsarna uppfattar de sponsrade inläggen och vad de anser om native 

advertising, och använda intervjuer som metod för att undersöka detta. En annan 

undersökning skulle kunna fokusera på att intervjua bloggare och undersöka vad de anser om 

native advertising, och vad de tycker om det ur ett etiskt perspektiv. Det skulle också vara 

intressant att undersöka om marknadsföringslagen följs i svenska bloggar och att ta reda på 

hur effektivt det är med native advertising i bloggar, jämfört med andra medier. Även en 

jämförande analys med svenska och utländska bloggar, och deras regler för native 

advertising,  skulle kunna vara en ide till vidare forskning.  

 

I vissa inlägg i bloggarna som vi undersökt står det "Adlinks" framför en länk till ett företag 

eller en specifik produkt på ett företags hemsida. Översättningen av adlinks är på svenska 

annonslänkar, och eftersom detta är något som inte förklaras i de bloggar vi har analyserat 

hade det varit intressant att undersöka både om läsare förstår innebörden av det, och hur 

effektivt det är ur ett inkomstperspektiv för bloggaren och företaget bakom annonslänken.  
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11. Bilagor 

All text i bilagan är exakt som den är i bloggarna. Däremot har alla bilder tagits bort eftersom 

vi inte analyserat bilderna från blogginläggen. 

11.1. Petra Tungården 

11.1.1. Osponsrade inlägg 

 

Bling Bling!	
19 november, 2016	

Det här örhänget från Oritel Hanati – är så förbannat fint! Beställde hem det till en 

större kampanj nästa år och var tvungen att ta med det på resan. Hade på mig det när jag 

tvingade Markus att fota en outfitbild, haha. 

Dessutom är det så himla lätt – väger ingenting. Är så sugen på att köpa loss det. Vi får se hur 

det blir med den saken. 

 

Kläder efter väder!	
10 november, 2016	

Kappa Gina Tricot (slutsåld online, men finns i butik), Polo Gina Tricot (ad-link), Väska 

Chanel, Skor Balenciaga, Byxor Cubus. 

Jag tycker verkligen att det är så svårt att klä sig snyggt den här tiden på året. 

Jag älskar hösten, men nu börjar det bli för kallt. Det enda jag vill är att glida ner i ett 

par uggs och en dunjacka. Inte lätt att driva en modeblogg i Sverige under vinterhalvåret, 

haha. Idag har jag halkat runt i mina silverpjucks som en riktigt jubelidiot, haha. 

Lager på lager i all ära. Men jag blir så lätt varm och får panik när jag har fyra lager kläder på 

mig. Har så svårt när plaggen korvar sig och är obekväma, blir lite som ett barn som bara vill 

kasta av mig allt i protest. Och när man är kurvig blir lätt slutresultatet att man ser större ut 

än vad man är. 

Ett bra stylingtips under vintern är ju att satsa på roliga accessoarer som sticker ut, när själva 

basplaggen kanske inte alltid är de roligaste. 

Jag tycker verkligen Gina Tricots nya festkollektion (ad-link) är så fin. Om ni vill 

investera i ett plagg som blingar till. Finns en superfin bomberjacka i samma mönster som 

min polo som är tiopoäng. 
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Kostym med alla rätt!	
6 november, 2016	

Kostym Sandro Paris (ad-link), Skor Eytys (ad-link).  

Den här kostymen från Sandro Paris som jag fick låna till en plåtning för nästa 

nummer av Metro Mode Magasinet är så fin. Sandro Paris höstkollektion är så jädrans 

fin. Om ni inte varit inne i deras butik på NK så måste ni svänga förbi. Så mycket fint 

ögongodis att bli inspirerad av. 

Den här helgen har varit riktigt lugn. Jag behövde verkligen det. Först höll jag i eventet på 

fredagen, sedan var vi på en middag hos några kompisar, en mysig brunch på Miss Clara i 

lördags och sedan var jag faktiskt hemma själv igår kväll. Var så trött. Imorse var jag och 

Markus på Sturebadet tidigt. Vi hade fått varsin massage i present. Grym start på 

söndagen. 

Nu ligger Markus och sussar och jag jobbar som en dåre för att få klart alla mina lämningar 

till magasinet. 

 

Fläckig Dröm!	
24 oktober, 2016	

Okej, hur fina är dessa skorna från Sandro som jag lånade till en plåtning 

imorgon? Är upp över öronen förälskad i dem. De hade precis landat i butik. Dessa fläckar 

alltså, de förför karaktärslösa mig och sinar mitt bankkonto. Missa inte att plocka Metro på 

onsdag då jag och Pålle valt ut säsongens finaste djuriska mönster – en drös trendplagg med 

klös. 

 

Kommer den här hårtorken förändra mitt liv? 

9 oktober, 2016	
Den här hårfönen från Dyson började det suras om på utländska bloggar (b la 

Harper and Harley) redan för någon månad sedan. Och sedan dess har jag velat 

lägga vantarna på den så kallade mirakelmaskinen. Den här lilla mackapären sägs nämligen 

ha superkrafter och ska revolutionera hårtorkandet. Den ska dessutom vara skonsam för 

håret!!! Och vara betydligt tystare än andra hårföner! OMG! 

Bland det tråkigaste jag vet, förutom att vara sjuk – måste nog vara att föna 

håret. Jag måste nämligen föna mitt hår, annars ser det ut som ett risbarr. Varje gång jag 

fönar håret tänker jag på vad jag hade kunnat göra av all den dyrbara tiden. 

Underbara Frida Fahrman hade ett lanseringsevent med Dyson i förra veckan som jag 

missade då min plåtning för Soft Goat drog över tiden. Men jag hade ändå redan hunnit 
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beställa den. DOCK HAR JAG VARIT SJUK SEDAN MARKUS HÄMTADE DEN TILL MIG 

och inte orkat tvätta håret. 

Men om allt ovan stämmer kommer ni bli de första som får reda på det och jag kommer typ 

skriva ett takbrev till Dyson, haha. Men som sagt – har inte testat den än. Den kostar ju en 

rejäl slant, men om den är så bra som alla säger så är det ta mig tusan en livsinvestering. 

 

Rensa ur kroppen!	
7 oktober, 2016	

Min kompis Mira jobbar med Doctor Sallad och för två veckor sedan frågade 

hon om jag ville testa deras Cleanse, dvs rawfood i fem dagar. Varje morgon 

hämtade jag dagens mat på Doctor Sallad på Östermalm. Varje dag kom nya rätter och 

soppor, så ingen dag var den andra sig lik. 

Och vilken skillnad det var efter fem dagar. Jag kände mig verkligen ”lättare” i kroppen – och 

insåg att jag äter alldeles för mycket ”tung” mat för min kropp. Dessutom sätter den här 

cleansen verkligen igång magen och det känns verkligen som att den städar ur kroppen (japp, 

jag sprang en hel del på toa, haha). 

Jag och Forni pratade om det härom dagen och hon sa att hon hade börjat äta 

nästan hel vegetariskt på veckorna. Och jag kände verkligen att jag ska börja göra 

samma sak. Iallfall tre-fyra dagar i veckan. Jag kan tycka att det är svårt att komma på vad 

jag ska laga när jag står där i matbutiken, men fick så mycket bra inspiration efter cleansen. 

Är ni sugna på att testa deras cleanse tycker jag att ni ska spana in deras hemsida (klick!) – 

perfekt höststädning för kroppen! 

De leverar verkligen sjukt god mat hela veckan. Chiapudding, hemmagjort knäckebröd, 

smoothies osv. 

Så här såg en typiskt lunchsallad ut, väldigt mycket grönt. Men trots att det inte var 

så mycket protein så blev jag verkligen mätt. Kanske för att det var så många mellanmål och 

snacks under dagen. Så man gick aldrig hungrig. 

 

Forni tipsade om att jag borde köpa den här boken, Food Pharmacy – att den var grym för 

mig som har magproblem. Så ska lägga vantarna på den i helgen om jag kommer utanför mitt 

hem. 

Har ni någon superblogg med bra vegetariska recept som ni kan tipsa om? Jag 

läser såklart Food Junkie och Anja Forsnor hos oss på Metro Mode – men någon mer? 
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Sunday Mornings	
25 september, 2016	

Alltså söndagsmornar – finns det något finare? Kan man få mornar som dessa 

oftare? Imorse cyklade jag ner till Brunkebergsbageri och köpte frukost till mig och Markus. 

Som vi åt i vår oförskämt sinnessjukt sköna säng framför Nyhetsmorgon. Den här sängen är 

ta mig tusan den bästa sängen jag sovit i. Den utklassar till och med hotellsängar. 

Lägenhetens bästa köp utan tvekan. Vi valde ju mellan denna och en Carpe Diem. Nu har jag 

inte sovit i en Carpe Diem, men jag har svårt att se att något skulle kunna vara skönare än 

denna. Haha, vem vet de kanske är lika sköna. Det här underverket kommer iallafall från 

Jensen, om ni är sugna att sova på moln, haha. 

Okej, en liten avstickare. Förstår ni vad jag menar med att gardinerna är för blåa? De är 

egentligen superdovt blå, men i ljuset blir de nästan turkosa. Kanske ska ta och byta dem 

iallafall till något i en mer sandfärgad ton. 

Okej, det näst bästa? SPRILLANS NYA SÄNGKLÄDER! Fy fan vad det är härligt att 

krypa ner i en nybäddad säng när man haft fönstret öppet så de är riktigt krispiga. Är så 

sugen på att investera i en mangel – så de blir hotell på riktigt. Hur förbannat underbart 

härligt hade inte det varit? 

 

11.1.2. Sponsrade inlägg 

Smak av omtanke!	
15 november, 2016	

I det här inlägget förekommer reklam för Friggs.  

När jag var liten var jag teberoende. Jag kunde dricka flera liter te om dagen. Mina 

föräldrar trodde nog att det var något fel på mig. Det tog ganska lång tid innan jag började 

dricka kaffe. Idag baljar jag i mig betydligt mycket mer kaffe. 

Men så fort det blir höst och vinter så föredrar jag te på eftermiddagarna och 

kvällarna. Te känns på något sätt mer värmande och hälsosammare. Friggs teer är 

ekologiska med råvaror som är valda med omsorg från naturen. 

Jag gillar att de verkligen smakar det de står att de ska smaka på förpackningarna. Det 

smakar på riktigt, inte konstgjort som många andra tesorter gör. 

Jag är besatt av kryddiga teer och har fallit pladask för deras kryddig chai och äpple 

kanel. De är så goda till lussebullar! Haha, jag och Mathilda provade nämligen den ljuvliga 

kombon igår. 
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Jag tycker att citrus teer är extra gott på morgonen. Det känns bra att starta dagen med en 

ingefära och citrongräs. Ett tips är att kasta i en citronskiva och riva i lite ingefära 

tillsammans med agave sirap. Det är sjukt gott – och känns dessutom nyttigt som tusan! 

Vill ni spana in alla smaker kan ni göra det på Friggs hemsida – klicka här! 

 

IT’S FINALLY HERE!!!!!!!!	
14 november, 2016	

I det här inlägget förekommer det reklam för Soft Goat. 

NU ÄR DEN ÄNTLIGEN HÄR – MIN NYA KOLLEKTION FÖR SOFT GOAT! 

Stephanie som har Soft Goat smsade mig vid lunch och sa att kollektionen sålde som smör. 

Wow! Så kul att ni gillar de nya färgerna. Tycker verkligen alla plagg är grymma. Lever som 

sagt i de här plaggen. Om ni bor i Stockholm och vill känna på plaggen så har Soft Goat en 

butik på Tegnérgatan 13. 

Burgundy är nog min favorit. Eller jag kan inte bestämma mig, haha. Ändrar mig varje dag. 

Den här toppen är ju sjukt snygg till vardags också. 

 

Det jag älskar med den gröna är att den nästan är grönsvart. Perfekt nyans av grönt om ni 

frågar mig. 

Det svarta kommer jag typ börja ha till jobbet i det här vädret, haha. 

 

Utvärdering Yves Rocher	
4 november, 2016	

I det här inlägget förekommer reklam för Yves Rocher. 

Nu har jag under fyra veckors tid provat Yves Rochers produkter som jag 

noggrant fick utvalda efter just min hudtyp. Jag fick Elixir 7.9 serien utvald till mig. 

En serie som ser till att öka produktionen av kollagen och som ger mycket fukt, utan att bli 

för fet. Jag fick veta att det var extra viktigt för mig att ge huden ordentligt med fukt. Då jag 

dessvärre har tendenser till att få grövre linjer/rynkor när jag blir äldre (oh no!). 

Haha, så nu har jag sedan den analysen smörjt in mig som en galning. Jag har ibland en 

tendens att överdriva saker för att jag tror att resultatet ska bli dubbelt så bra – som att jag i 

början applicerade dubbelt så mycket kräm. Så är det inte, haha. Vilket jag också upptäckte 

då jag vakande upp glansig som ett smörpaket, då huden inte kunde ta upp all fukt och 

näring. Men när jag fick till krämmängden så sjönk den in utan problem. 

Jag måste faktiskt säga att trots att det bara gått fyra veckor så märker jag 

verkligen skillnad.Min hy tenderar inte ens till att vara torr någonstans. Annars brukar jag 
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ganska ofta flagna på både näsan och vid hårfästet oavsett årstid. Nu är jag mjuk och len som 

en babyrumpa. Och jag känner verkligen att hyn är mycket mer återfuktad än den var 

tidigare. Och att den här serien passar min hud väldigt bra, huden känns verkligen 

välmående. 

 

Jag har använt serumet både morgon och kväll innan dag– respektive nattkrämen. 

En annan nyfunnen vän är deras ögonkräm. Isabelle sa att det var extra viktigt att jag 

smörjde in huden kring ögonen med ögonkräm, då huden är extra känslig där. Och jag hade 

tendens till rynkor just kring det området. Jag fick en produkt från en annan serie, Sensitive 

Végétal – som återfuktar ännu mer och hjälper mot känslig hy. Då jag ofta kan bli röd runt 

ögonen av fel produkter. 

Det är verkligen så viktigt att använda rätt produkter för just DIN hy.Var noga när 

det kommer till val av produkter. 

Ta hjälp av en expert. 

Yves Rocher erbjuder alla sina kunder kostnadsfri hudanalys från Monoderm (som jag fick 

prova). På bara några minuter får du en skräddarsydd rekommendation för just dig. 

Mätenheten läser av hudens elasticitet, fukt, struktur, pigmentering, talg och lyster. 

 

Time for Party!	
29 oktober, 2016	

I detta inlägg förekommer reklam för Cubus. 

Nu stundar julfesterna snart runt hörnet. Tiden bara rinner iväg. Bunkra upp 

din festgarderob redan nu med glittriga godbitar som garanterat kommer sno allt 

strålkastarljus på partyt. Eller varför inte slå  klackarna i taket redan i helgen? 

Det är ju trots allt lördag! 

Jag har fått äran att välja ut mina partyfavoriter från Cubus. 

Spetstopp Cubus, Kjol Cubus. 

Den här spetstoppen fungerar lika bra till vardags som till fest.  

Klä ner den med ett par jeans som är höga i midjan eller varför inte slå två trendfluggor i 

en smäll och bär den till ett par rutiga kostymbyxor. Den här toppen är en riktig kameleont 

som klaffar med det mesta. Gör som jag och bär den till en snäv kjol eller varför inte sporta 

den till ett par skinn- eller lackbyxor till festen. 

 

Spara inte på krutet när det kommer till accessoarerna utan det är bara att strössla loss 

med skimrande attribut och iögonfallande bling för rätt partykänsla. 

Glittrigklänning Cubus. 
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Den här säsongen håller vi ingenting tillbaka. Gnistrande plagg, högblanka metaller och 

iögonfallande attribut. När modehusen visade sina kollektioner för hösten och vintern 2017 

så var det en gemensam nämnare som blänkte till på catwalken. 

Slå på stora trumman och anamma trenden fullt ut. Jajamän, den bländade 

discoklänningen har aldrig varit hetare. Men den här stassen från Cubus kommer du inte 

gå obemärkt förbi – jag lovar. 

Matcha din stass med mera strass <3  

 

Nagellack som sitter i höstens hetaste kulörer!	
28 oktober, 2016	

I detta inlägg förekommer reklam för Sally Hansen.  

Jag har ju tidigare skrivit om Sally Hansens nagellack, som jag utan tvekan 

tycker är överlägset bäst. 

För det första ser jag det som något onödigt ont att måla naglarna, haha. Jag har verkligen 

inte tålamodet att sitta och vänta på att lacket ska torka. Dessutom tycker jag att vanliga 

nagellack ofta skavs av direkt. Som att kasta dyrbar tid i sjön. Sedan kvarstår dilemmat att 

jag har aldrig tid att ta mig till en salong och faktiskt få naglarna fixade. 

 

Sally Hansen Miracle Gel nagellack är faktiskt i en klass för sig. Varför? Det är är nämligen 

som ett gellack som man gör på salong – fast utan lampa och du kan göra det hemma själv. 

Nu kommer de dessutom med en kul nyhet! 

Sally Hansen lanserar nämligen en ny och förbättrad Complete Salon Manicure, 

inspirerad av hårvårdsteknik. Den förnyade formulan innehåller nu ett keratin komplex för 

att också bidra till att stärka nagelstyrkan för att motstå brytningar och flisning vilket 

enligt undersökningar ger upp till 64 % starkare naglar. 

Så nu kan du spara en jädrans massa tid och kanske till och med pengar för du slipper köpa 

hundra olika lack med diverse funktioner för Complete Salon Manicker innehåller både 

baslack, stärkande lack samt överlack. 

 

Nöj dig inte med bara färg när du kan få allt i en flaska! Word! 

Bäst av allt? De nya färgerna! Jag älskar att de är så snabba på att snappa upp trender 

från catwalken. Deras nya kulörer är helt rätt i höst. 

 

Älskar höstens färger i lila, dusty cedar och en korsning av lila och rosa. 

Är ni sugna på att prova? Eller spana in fler färger? 
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Kika in HÄR! Ange koden (med små bokstäver): lykosally  – så får ni 20% rabatt 

fram till den 11/11. 

 

Nytt favoritsnack!	
3 oktober, 2016	

I samarbete med Felix.  

 

Jag absolut älskar koriander, lime och chili tillsammans. Så ett hett tips är att blanda i 

dessa om du vill ha lite variation.  

 

Okej, jag måste verkligen tipsa om en grej – och det här tipset kommer 

verkligen rakt från hjärtat (eller snarare från magen, haha). Felix frågade mig 

nämligen om jag ville skriva om deras senaste lansering och först var min spontana tanke 

nej eftersom jag inte brukar skriva så mycket om mat på det sättet. Men sedan berättade 

dem att var HUMMUS jag skulle skriva om – och efter att ha provat hummusen kunde jag 

inte säga nej. 

Jag älskar nämligen hummus! Älskar! Jag har det till och på allt.  

Dock var min första tanke var att den skulle smaka ”burk” – ni vet precis som den färdiga 

guacamolen man kan köpa gör (blä!). Men den här hummusen är faktiskt tio poäng. Jag 

skulle till och med vilja påstå att den är godare än den jag gör själv hemma. Den är allt 

annat än mesig. De har vågat dra på rejält med vitlök och konsistensen är perfekt – inte för 

slät. 

Okej, hur äter man då hummus? Jag kan nog rabbla 25 olika sätt! Att bara sleva 

i sig hummus direkt från burken är ett himla härligt sätt (och ett perfekt mellanmål). Men 

om man vill avancera lite så är…. 

Så gifter sig Mörsjö Delis friterade tunnbröd oförskämt bra till. En klassiker är ju att doppa 

grönsaker i – rätt ur burken som mellanmål eller lägga upp hummusen snyggt på ett fat 

och toppa med dina favoritsmaker. Ett grymt alternativ till chips och dip. Eller bara lägga 

ett generöst lager hummus på frukostmackan med avokado, havssalt och lite lime – mums, 

mums, mums! Något som är riktigt gott är att dra på en massa parmesan på också – 

jajamän, now we’re talking. 

 

Jag är ju lite besatt av pinterest så jag drog ett varv där inne och snubblade över de här 

bilderna. Det perfekta försnackset. Så fint att lägga upp det precis som bilderna ovan. 

 

Hello, given kärlek på charkbrickan. 
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Jag har lovat mig själv att börja äta mer grönt och vegetariskt. Äter alldeles för mycket 

kött. Så nu ska jag bli en mästare på vegetariska rätter och då är ju hummus ett riktigt ess i 

kortärmen. Okej, hur god ser den där minipizzan ut? 

Men jag kommer inte utesluta kött helt. Den här lammköttbullen med hummus, pita bröd 

och koriander och mynta MÅSTE JAG PROVA! Helskotta vad ljuvlig den ser ut. Hoppas ni 

fått lite inspiration. Kan ni inte prova hummusen och återkomma till dig vad ni tyckte? Jag 

tycker verkligen den är insane god! 

______________________ 

 

Roligast av allt? 

Jag och PT-Fia har tillsammans med Felix styrt upp ett superhärligt morgonevent med 

yoga och frukost den 18:e oktober i Stockholm. Och nu mina kära läsare har ni chansen att 

vinna två platser till eventet (plus en hel del hummus såklart!), för dig och en vän. 

Hur du tävlar? 

Var och tävla genom att uppge er mail samt svara på frågan: 

”Vad är ditt bästa tips på hur man kan använda hummus för att göra ett 

snabbt mellanmål?” 

Lämna ditt svar i kommentarsfältet!  

 

Boobilicious Sport Bra	

28 juli, 2016	
I samarbete med Fitnessguru. 

Fick precis se de här pangbilderna på Janni i min boobylicious sportbra för 

Fitnessguru. Amen hur snygg är Janni man orkar bara inte? Vet att det är många som 

efterfrågar påfyllning av vissa storlekar. Jag jobbar på det – ska se om vi kan lägga en ny 

beställning så alla ni som inte hann köpa kläderna får en chans. 

Men det finns fortfarande några storlekar kvar av plaggen och de har kommit in någon 

enstaka retur så om ni har flyt kan just den storleken ni efterfrågat trillar in. 

Ni hittar alla plagg här!  

Det bästa av allt med sporttoppen? Den är inte bara snygg, utan ger ett sjukt bra stöd med 

sin breda resår och håller de små liven på plats. 

 



58 
 

11.2. Nicole Falciani 

11.2.1. Osponsrade inlägg 

9:00 | 2016-11-08  

DREAMLAND	

 

Photos by @Ellenwaldton & Makeup by Evelina Andersson 

Adlinks: / Robe – HERE / Bra – HERE /    

Panties – HERE / 

 

Hur mycket gillar vi inte det här fina underklädes-settet? Otroligt mycket skulle jag 

personligen säga. Bh:n skulle jag mer än gärna bära under en vit lite oversizad skjorta. 

Dessutom är jag riktigt svag för mjuka bh:ar utan bygel, tycker det är det bästa som finns. 

Snyggt och bekvämt (bästa kombon när det gäller mode;). Och morgonrocken behöver jag 

nog inte heller nämna. Också riktigt fin, dessutom är jag en sån person som alltid går 

omkring i morgonrock hemma. Så jag kan aldrig få för många! Nu lyfter jag mot 

Köpenhamn. Förresten skulle ni vilja ha en liten meet & greet i Köpenhamn? Fick ett mail 

från tjej som skulle vilja träffa mig och tänkte att jag kanske kunde dra ihop något litet ifall 

jag har fler läsare från Köpenhamn, eller? Vi hörs senare. Puss ♥  

 

 

12:55 | 2016-11-02  

PERFECT WINTER BOOTS	

/ Gant shoes (get them HERE – adlink) / 

Hej där finisar! Vaknade upp till snö imorse, usch! Är verkligen inte redo för snön än men 

jag antar att jag får vänja mig. Nu börjar vintern på riktigt! Visade er ett par vinterskor 

för ett tag sedan som jag blev kär i. Testade dem på Åhlens men dem var slut i min storlek 

så jag beställde hem dem från Boozt istället. Och vill ni veta det sjukaste? Jag fick hem dem 

igår, så det var verkligen perfekt tajming inför snön hahah. Känner mig lite som en eskimå 

när jag har på mig skorna, men dem är så snygga!! Har massa olika outfits in mind så det 

ska bli kul att styla dem! Jag har i vanliga fall 37 men i dessa behövde jag gå upp en 

storlek, ifall ni är sugna på att beställa ;). Nu ska jag burra in mig i ett täcke och dricka te. 

Puss på er ♥  
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18:13 | 2016-10-30  

LEFT OR RIGHT?	
/ Några av mina LoR moments /  

Jag har ju pratat lite om nya appen Left Or Right men jag tänkte förklara lite mer invecklat 

för er vad appen egentligen går ut på. Jag älskar appen och är inne varje dag och scrollar 

och lägger dessutom upp lite egna saker då & då. Så jävla genialisk idé. I appen kan du på 

ett ganska enkelt sätt be andra människor om råd. Genom att posta två olika bilder (allt 

från ”Vilken färg ska jag ha på naglarna”, ”Vilken bild ska jag lägga upp på instagram”, 

”Borde jag köpa denna jacka eller inte” osv). Egentligen precis det vi tjejer redan gör i våra 

gruppchattar med våra kompisar ;). Men nu kan du få hjälp av hundratals andra också. 

Skönt för oss som lider av lätt beslutsångest! Eller hur? Testa vettja och följ mig 

@Nicolefalciani. HÄR hittar ni appen ♥  

 

 

 

23:46 | 2016-10-05  

PUMA HQ	

Snart är det läggdags men tänkte kika in och säga hej. Som jag berättade igår så var jag i 

Helsingborg idag över dagen för att besöka Pumas nordiska huvudkontor som ligger i just 

Helsingborg. Kul att få se hur allting går till och få en grundlig presentation om Puma och 

om alla kollektioner. Kan faktiskt berätta för er att det kommer ut SÅ fina grejer nu i vår. 

Aaah ville verkligen sno med mig allt hem (sneakers-avdelningen var ju den bästa av alla). 

Det bästa av allt var nog att Sanna (en tjej som jobbar på Puma) hade med sig sin hund, 

Pelle var nog det gulligaste jag sett. Mot slutet av dagen blev vi faktiskt ganska bra 

kompisar. Han var lite misstänksam mot mig i början men sedan följde han efter mig vart 

jag än gick hahah. Puss ♥  

 

19:55 | 2016-09-16  

BOOK & NAILPOLISH	

/ Essie nail polishes – here / 

Hej där! Eric ligger och tar en tupplur på soffan så då har jag passat på att ha lite egen-tid 

innan vi ska dra ut för att käka middag ikväll. Michaela Forni har ju precis lanserat sin 

nya bok ”Jag är inte perfekt, tyvärr” och tidigare i veckan var jag faktiskt på NK bokhandel 

på Michaelas lilla mingel inför boksläppet. Hur mysigt som helst! Har läst hennes tidigare 

bok och älskade den, så den här boken lär nog inte göra mig besviken. Passade även på att 
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måla om mina naglar med ett Essie nagellack, älskar deras senaste ”Cashmere Matte” 

serie. Fina och jordnära basfärger. Nu ska jag pyssla lite med min nya Iphone som kom på 

posten idag. Den vill inte riktigt samarbeta. Puss ♥  

 

 

20:56 | 2016-09-13  

A LITTLE VALENTINO	

Adlink: / Bag – Valentino (get it HERE) /  

Höstens it-trend är små väskor i alla möjliga färger och utformningar. Mitt senaste tillskott 

i väskgarderoben är just denna lilla godbit. Nämligen en orange Valentino med nitar. Jag 

tycker den är så snygg!! Köpte den i somras när jag var i Siena men har helt glömt bort att 

visa den för er. Jag äger bara väskor i basfärger. Därför tyckte jag den här passade extra 

bra i min samling. Min första färgglada väska! Dessutom har jag typ insett att det är 

roligare att ha färgglada väskor med tanke på att jag ofta klär mig i svart, beiget, vitt och 

grått och då är det faktiskt härligt att kunna pigga upp kläderna med en färgklimp. Hm, 

det betyder alltså att jag borde investera i fler färgglada väskor eller kanske sälja någon 

gammal som jag inte använder. Skulle ni vilja att jag lägger upp någon märkesväska till 

salu på blogga? Puss ♥  

 

 

19:42 | 2016-05-10  

FLOWER SET	

Adlinks: / Flower set – here /  (use the code NicolesfavBB to get 20% off) 

Hur fint är inte detta flower-set från Bikbok? Älskar det, känns som att gå runt i pyjamas 

(och vem önskar inte att man kunde det?). Strax ska jag sätta på någon film på tv och 

sedan blir det att bara ligga i soffan resten av kvällen. Imorgon bär det av till Göteborg 

över dagen för ett roligt möte! Skönt att jag kommer hem samma kväll. Finns inget bättre 

än att sova i sin egen säng. Sedan har jag en hel del som ska hinnas med denna veckan 

innan jag drar till Gotland nästa vecka för att plåtas. Vi hörs, puss ♥  

 

11.2.2. Sponsrade inlägg 

9:00 | 2016-11-11 

HOW TO CURL SHORT HAIR	

/ In collaboration with John Frieda /  
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/ Frizz Ease daily miracle leave in conditioner / Luxurious Volume root booster / Frizz Ease  

miraculous repairing creme serum / Frizz Ease secret agent /  

 

Här kommer en liten guide om hur jag lockar håret nu när jag har kort hår. Jag börjar med 

att spraya leave in conditioner i handdukstorkat hår innan jag borstar det. För att reda ut 

tovor exempelvis. Dessutom så innehåller den vitamin c som hjälper att skydda håret mot 

värme. Sedan efter det sprayar jag i root boostern i hårbotten för att få mer volym och 

fönar det. När håret är halvtorrt har jag i creme serumet som motverkar frissigt hår och 

kluvna toppar. Och slutligen använder jag secret agent som får lockarna att hålla bättre 

och för att få bort alla små bebishår.  

 

När jag lockar håret börjar jag alltid med ta locktången mot hårbotten och sedan snurra 

jag håret runt locktången och ”stänger” den. Jag lockar både till vänster och höger för att 

få det att se mer naturligt ut. Sedan avslutar jag som sagt med secret agent genom att ta 

lite i handflatan och sedan dra fingrarna genom håret för att få lockarna att se lite mer 

beach-waviga ut. Hoppas ni förstod hur jag menade. Kram ♥  

 

 

9:49 | 2016-10-24  

ALMOST PAY DAY	

/ In collaboration with Self and my own clothing line / 

/ Grey ports bra – here / Black tights – here / Orange/Grey Shorts – here / 

Grey cropped sweater – here /  

Godmorgon! Imorgon är det löning, gud så skönt måste jag faktiskt säga! Och vad passar 

bättre än shopping när det faktiskt är löning? Typ ingenting. Därför tänkte jag visa er lite 

ytterligare bilder från min plåtning med kollektionen. Demi fick hoppa in och modella lite i 

sista sekund, så mysigt. Dessutom är hon ju riktigt snygg också så det skadade inte direkt. 

Koden Nicole40 gäller fortfarande några dagar till så glöm inte att använda den. Som jag 

sa sist så är alla plagg gjorde i Italien (vilket jag tycker är riktigt bra!!). Nu måste jag 

packa det sista och sen drar vi till Moskva!  Puss ♥  

 

 

16:50 | 2016-10-20  

MATHEM	

/ I samarbete med Mathem /  
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Hej där! Hoppas allt är bra med er. Såhär ser det ut ungefär när jag och Eric handlar mat 

(detta är bara 1/3 av all mat dock). Sedan vi flyttade ihop förra året så har vi bara handlat 

mat genom Mathem. Dels för att vår närmsta matbutik suger, dem har inget utbud alls av 

glutenfria produkter och allmänt dåligt sortiment bara. Och en vän till oss tipsade om 

Mathem och sedan dess är vi  fast. Dels för att det är så himla skönt att man får all mat 

direkt hem till dörren (jag är typ världens lataste person när det gäller att handla mat), ens 

gamla inhandlingslistor sparas vilket gör att du i princip kan beställa hem samma mat som 

sist utan att behöva söka upp allt om och om igen. Är ni också nyfikna på att börja använda 

MatHem klicka HÄR. Det är det bästa beslutet ni kommer ha gjort, ni sparar en massa tid 

och ni sparar pengar genom att inte spontanhandla det första ni ser när ni är i en 

matbutik. Skulle ni vilja att jag började dela med mig mer av matlagningsrecept? Puss ♥  

 

 

7:00 | 2016-07-07  

MOCKBERG	

Hej finisar! Jag tycker att det viktigaste för att piffa upp en outfit är fina accessoarer. Typ 

smycken, klockor och väskor. Det kan verkligen lyfta en hel outfit. Införskaffade en ny 

klocka från Mockberg som är riktigt fin och nätt. Jag är sån som gärna bär klockor varje 

dag och denna passar perfekt till både vardags och fest. Mockberg är ett svenskt 

klockmärke (älskar att supporta svenska märken), och dem designar enbart klockor till 

kvinnor. Det jag älskar mest är att klockorna är så tidslösa. Ni kan se hela deras sortiment 

HÄR och nu får ni dessutom 15% rabatt på alla klockor om ni uppger koden TACKNICOLE 

som gäller en vecka framåt.  Klockorna finns också att se och köpa på Smycka, Klockmaster 

& Stjärnurmakarna. 

I samarbete med Mockberg 

 

 

22:40 | 2016-06-26  

BRÄNN DIG INTE!	
Njut av solen – men bränn dig inte! Du blir inte snabbare brun om du struntar i solskydd – 

bara snabbare bränd. 

Adlinks: / Piz buin allergy spf 30 – here / Piz buin allergy spf 15 – here / Piz buin allergy 

face spf 30 –here /  

Hej finisar! Nu under sommaren är nog väldigt många av oss ute i solen både i Sverige och 

utomlands. Just på grund av detta är det väldigt väldigt viktigt med solkräm och därför 

tänkte jag prata om det nu idag. Jag har sedan jag varit liten varit allergisk mot solkräm 
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och den enda jag tål (utan att få eksem/utslag) är Piz Buins allergy serie, den fungerar 

perfekt för alla med känslig hy och för dem som är allergiska mot solkräm i vanliga fall. 

Jag vet att många i min ålder tycker det är ”töntigt” att ha solkräm och många tror att 

man inte blir brun om man har solkräm. Men det är fel! Det är väldigt viktigt att smörja in 

sig mycket, noggrant och ofta i sommar. Vår hud är det mest dyrbara vi har. Använder vi 

inte solkräm är risken för hudcancer enorm och det tror jag ingen av oss skulle vilja få. 

Hur ofta bör man smörja in sig? 

1. Man ska applicera solkräm 20 minuter innan man går ut i solen. 

2. Applicera rikligt med solskydd ( 1/2 tsk till ansikte och 1/2 dl till kroppen). 

3. Återapplicera solkräm varannan timme. 

4. Dock oftare ifall om du badar eller svettas mycket.  

Men hur fungerar egentligen en solskyddsfaktor? 

Om du exempelvis har 30 i solskyddsfaktor betyder det teoretiskt att man kan vara i solen 

30 gånger längre utan bli bränd – jämfört med om du inte hade haft något skydd alls. Kom 

ihåg att solskydd bör väljas efter hudtyp, ju ljusare du är desto högre solskyddsfaktor bör 

du ha.  

Piz Buin finns att köpa HÄR och dem har även massa andra solkräms-serier. Deras nyhet 

för i år är en cooling mousse solkräm samt en instant glow solkräms-spray som gör hyn 

extra glowig.  

Ps. Nu har ni förresten chansen att vinna ett Piz Buin kit, som passar perfekt för alla soliga 

dagar nu i sommar. För att vinna ska du motivera varför just du behöver detta kit i 

sommar. Totalt kommer 3 av er vinna. 1:a priset består av produkter till ett värde av 1073 

kr, 2:a priset består av produkter till ett värde av 616 kr och 3:e priset består av produkter 

till ett värde av 407 kr. Lycka till! ♥  Vinnarna är Linda, Hanna och Emilia. GRATTIS ♥  

I samarbete med Piz Buin 

 

 

 

8:06 | 2016-05-25  

ONE SMILE MAKES TWO	

/ Jag dansar las ketchup dansen med mina tandkrämer från Oral B /  

Det är dags att bryta gamla tandvårds-vanor för gott. Oral B kommer dessutom hjälpa oss 

på traven, för nu är det slut på att bara använda en tandkräm när man borstar tänderna. 

Nu ska vi även använda ”accelerator” som man använder efter man borstat tänderna med 

den vanliga tandkrämen. Den hjälper nämligen till att hålla samt förlänga ett vitt och 

fräscht resultat. Och vad passar inte bättre i sommar än ett vitt och snyggt leende? För mig 

är leendet det viktigaste i mitt utseende, då det utstrålar mycket mer än vad kläder, smink 
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och accessoarer gör. Det tar ju lite längre tid att hinna borsta tänderna med två krämer 

och för att hinna med det i och med att jag vill sova så länge som möjligt på morgonen. Har 

jvalt att lägga mindre tid på smink och kläder. Jag har börjat lägga fram kläderna kvällen 

innan (superbra tips för er som alltid har klädångest) och sedan sminkar jag mig mindre 

och lägger mer tid på tandborstningen då jag hellre har ett vitt fräscht leende än en massa 

smink. Det bästa citatet enligt mig är ”the best makeup a girl can wear is a smile”. Jag har 

hunnit testa båda tandkrämerna lite mer än en vecka och jag har verkligen märkt skillnad 

på färgen på mina tänder, älskar när produkter verkligen fungerar! Helt klart ett måste för 

mig i min necessär från och med nu! 

I samarbete med Oral B   

 

 

9:00 | 2016-05-18  

BRAUN – HEAD TO TOE	

Hallå där! Jag får ju väldigt mycket frågor av er kring hur jag tar hand om hyn/hur ofta 

jag rakar mig osv. Ja, frågor som helt enkelt handlar om mitt yttre. Nu tänkte jag faktiskt 

ta tag i det för att svara på era frågor. Först har jag börjat använda en epilator (Braun 

Silk-épil 9) istället för att raka benen med en rakhyvel, då jag tycker det har så mycket 

fördelar. Först tar det mycket längre tid innan håret växer ut igen vilket betyder att jag inte 

behöver epilera benen lika ofta och benen blir verkligen silkeslena! Till epilatorn medföljer 

dessutom ett skrubbhuvud (sista bilden) som gör det mycket smidigare att skrubba benen, 

skrubbningen blir 6 gånger mer effektiv än om du skulle skrubba benen ”manuellt”.  Braun 

Silk-épil 9 tål dessutom vatten vilket gör den perfekt att använda när man redan står i 

duschen.  

Sedan har jag även börjat använda Brauns ansiktsepilator. Istället för att vaxa mellan 

ögonbrynen och muschen så kan man nu epilera där med vilket betyder att du behöver 

göra det mer sällan. Till ansiktsepilatorn ingår också olika huvud. En skrubb, en polerare 

och en rengörare. Vilket jag tycker är supermega skönt, då jag hatar att behöva packa med 

mig 10 olika saker när jag åker utomlands. 

Nu har dessutom en av er chansen att vinna en likadan Braun Silk-épil 9 SkinSpa genom 

att motivera i kommentarsfältet till varför just du ska vinna. Vinnaren dras om 1 vecka!!  

Avslutad,  grattis Tanja ♥  

I samarbete med Braun. 
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