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Den här studien fokuserar på influencer marketing och opinionsbildning. Den valda empirin 

för studien är sex blogginlägg sponsrade av företaget Natural Cycles. Studiens syfte är att få 

ökad kunskap om hur influencers konstruerar sponsrade blogginlägg. För att uppnå syftet har 

en kvalitativ textanalys utförts. Den teoretiska utgångångspunkten för studien är 

tvåstegshypotesen. Tvåstegshypotesen används tillsammans med influencer marketing och 

begreppen emotional appeals och fear appeals som är lånade från psykologiforskning.  

 

Studiens tillvägagångsätt grundar sig i en kvalitativ textanalys. Mer specifikt har en stilanalys 

använts för att se hur blogginläggen konstrueras språkligt, innehållsligt, socialt och 

kontextuellt. Utifrån de olika stildragen har gemensamma kvaliteter hittats i blogginläggen 

som sedan använts för att presentera analysresultatet. Analysen gav kvaliteterna gemenskap, 

opinionsbildning, vardagligt språk, personliga erfarenheter och åsikter, engagemang i ämnet 

och kontextuella faktorer. Resultatet visade att influencers använder ett personligt och 

engagerat språk. De skriver om personliga erfarenheter och om hur de mår, sin kropp och sina 

känslor. Influencers tar även på sig en självutnämnd expertroll för produkten när de försöker 

övertyga läsarna om fördelarna med produkten och företaget. För att övertyga läsarna används 

fear appeals och avskräckande exempel, som biverkningar de har upplevt med andra 

produkter. 
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This study focuses on influencer marketing and opinion leaders. The chosen material for the 

study is six blog posts sponsored by the company Natural Cycles. The aim of the study is to 

obtain more knowledge about how influencers construct sponsored blog posts. To achieve 

this, we have conducted a qualitative textual analysis. The theoretical perspective for this 

study is the two-step flow theory. The two-step flow theory has been used together with 

theories about influencer marketing and the concepts of emotional appeals and fear appeals, 

which are borrowed from psychology research.  

  

The study is based on a qualitative textual analysis. More specifically, a style analysis has 

been performed to examine how the blog posts are constructed based on content, 

linguistically, socially and contextually. By doing this we have found common styles and 

qualities in the blog posts that have been used to present the analysis result. The text analysis 

gave the qualities community, opinion leader, everyday language, personal experiences and 

opinions, commitment in the subject and contextual factors. The result showed that 

influencers use a personal and committed language. They write about personal experiences 

and how they feel both physically and emotionally. Influencers takes on a self-appointed 

expertise role when they try convince the readers about benefits with the product and the 

company. To convince the readers, they use fear appeals and deterrent examples, like side 

effects they have experienced with different products.  
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1. Inledning 

Av alla internetanvändare i Sverige läser 40 % bloggar (Internetstiftelsen i Sverige, 2016). I 

bloggar kan läsarna ta del av andra människors liv och bli inspirerade och påverkade. 

Samtidigt har reklamen förflyttats från att tidigare funnits huvudsakligen på traditionella 

medier till att nu finnas överallt på internet och i bloggar. Bloggare konstruerar sponsrade 

blogginlägg i utbyte mot pengar eller produkter från företag som vill synas i deras bloggar. 

Bloggare med ett stort antal läsare är mer attraktiva för företag att samarbeta med eftersom de 

når ut till en större målgrupp. Dessa bloggare kallas för influencers och är moderna 

opinionsbildare. När företag samarbetar med influencers för att marknadsföra en produkt eller 

ett varumärke kallas det för influencer marketing (Sammis et al., 2016). 

  

År 2016 investerades en halv miljard kronor i influencer marketing i Sverige (IRM, 2017). 

Studier visar även att sju av tio följare köper det som influencers bär eller använder. Av alla 

som jobbar med marknadsföring och kommunikation förväntas 85 % använda minst en 

kampanj som involverar en influencer det kommande året (eMarketer, u.å). Det har länge 

varit förekommande att marknadsföra produkter och tjänster via kända personer men på 

senare år har det visat sig att konsumenter litar mer på rekommendationer från andra 

konsumenter som själva har använt produkten. De inflytelserika konsumenterna, influencers, 

befinner sig på sociala medier och har stor makt att påverka sina följare. Användningen av 

influencer marketing har utvecklats i takt med att marknadsförare upptäckt potentialen i 

influencers möjlighet att påverka sina följare.   

 

Den här studien har den teoretiska utgångspunkten i tvåstegshypotesen om opinionsbildare. 

Opinionsbildare har funnits i alla tider och har stort inflytande över människors åsikter och 

uppfattningar. Tvåstegshypotesen menar att det finns uttalade opinionsbildare i samhället med 

en viktig kommunikationsroll (Katz & Lazarsfeld, 1955). I takt med att internet har utvecklats 

och blivit mer lättillgängligt finns de flesta opinionsbildare nu på digitala plattformar som 

bloggar och sociala medier. Studien befinner sig inom forskningsfältet 

marknadskommunikation och utförs genom ett konsument-till-konsumentperspektiv, där både 

bloggarna och deras följare ses som konsumenter. Den valda metoden för studien är en 

kvalitativ textanalys där textens konstruktion analyseras utifrån en stilanalys. En stilanalys gör 
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det möjligt att hitta språkliga, innehållsliga, sociala och kontextuella stildrag i texten. Genom 

stildragen går det att se hur de sponsrade blogginläggen är konstruerade.  

 

Med den här studien vill vi öka förståelsen för hur influencer marketing ser ut i bloggar, 

genom att titta på hur blogginlägg sponsrade av Natural Cycles är konstruerade. Natural 

Cycles är intressant att studera som ett fall av fenomenet influencer marketing. På senare år 

har bloggar blivit en viktig informationskälla, framförallt hos unga. Det kan vara svårt att 

avgöra om information i blogginlägg är baserad på fakta, personliga åsikter eller är sponsrad. 

Blogginlägg sponsrade av Natural Cycles informerar läsarna om ett digitalt preventivmedel 

utan hormoner. Eftersom hormonfria metoder inte omfattas av samma lagar som 

preventivmedel som innehåller hormoner är det möjligt att marknadsföra dem direkt till 

kvinnor (Gemzell-Danielsson & Kopp Kallner, 2017). Tidigare forskning om sponsrade 

blogginlägg tenderar att fokusera på effekterna av sponsrade blogginlägg och hur företag ska 

tänka när de samarbetar med influencers. Forskningen är också mer fokuserad på 

marknadsföring av low-involvement-produkter som kläder och smink. Därför har den här 

studien valt att undersöka blogginlägg sponsrade av Natural Cycles som är en high-

involvement-produkt som rör kvinnors hälsa. Produkten riktar sig till kvinnor och väcker 

engagemang vilket kan ge starka uttryck i textens konstruktion och hjälpa oss att uppnå 

studiens syfte.  

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation innefattar de verktyg som företag använder sig av för att påverka 

marknaden att direkt eller indirekt köpa mer av företagets produkter eller tjänster. Aktiviteter i 

marknadskommunikationen kan innehålla bland annat reklam och PR. PR-byråer har funnits 

sedan början av 1900-talet och har som uppgift att skapa en positiv helhetsbild av företaget. 

PR används även för att stärka människors positiva inställning till företaget (Mårtenson, 

2009). Skillnaden mellan reklam och PR är att reklam är något företaget betalar för, medan 

PR är något företaget förtjänar (Sammis et al., 2016). Den traditionella 

marknadskommunikationen är huvudsakligen fokuserad på företagets kommunikation till 

konsumenterna (B2C), men ibland nås även konsumenter av budskap från andra konsumenter 

(C2C) (Mårtenson, 2009). Forskning visar att C2C-kommunikation leder till högre nivåer av 

köp och att de negativa kommentarerna från konsumenter inte är lika betydande som 
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fördelarna med den positiva informationen (Adjei, Noble & Noble, 2010). I den här studien 

har ett konsument-till-konsument-perspektiv valts, där vi ser både bloggare och deras läsare 

som konsumenter.  

1.1.2. Marknadskommunikation på sociala medier 

Bloggplattformen lade grunden till det som i dag kallas sociala medier (Sammis et al., 2016). 

Antalet bloggare har växt kraftigt i takt med att internet blivit snabbare och mer tillgängligt. 

År 2016 uppgav Internetstiftelsen i Sverige att 58 % av befolkningen dagligen använder 

sociala nätverk, vilket är en ökning med 30 procentenheter från 2010. Kvinnor använder 

sociala nätverk i högre utsträckning än män och lägger i genomsnitt tolv timmar per vecka på 

det. Studien visade också att 46 % av alla kvinnor i åldrarna 16-25 läser bloggar dagligen 

(Internetstiftelsen i Sverige, 2016). 

 

Det har blivit svårare att nå ut till konsumenter med traditionell reklam. En anledning till det 

är att människor använder adblockers på internet som gör att traditionella reklamannonser 

filtreras bort. En adblocker är en programvara som förhindrar att reklamannonser dyker upp i 

webbläsaren. Det finns adblockers som kan användas både i datorn och mobilen. År 2016 

använde 47 % av konsumenterna på internet adblockers (Agrawal, 2016). Influencer 

marketing skapar nya möjligheter för marknadsföring att ske på bloggar och andra sociala 

medier trots att många använder sig av adblockers.  

1.1.3. Plattformen blogg 

Det går att se bloggar som den nya tidningen. Bloggare skriver om sin livsstil och 

rekommenderar produkter och tjänster. Skillnaden mellan en blogg och en tidning är att i en 

blogg talar bloggaren med sina läsare genom texten och skapar social interaktivitet hos 

följarna genom kommentarsfältet. Det är också vanligt att bloggare delar bilder och videos. 

Det finns två olika typer av bloggar, antingen är bloggen producerade av en enskild person 

eller av flera. Den här studien kommer fokusera på blogginlägg från bloggar skapade av en 

enskild person. Utmärkande för bloggar är att innehållet har en blandning av livsstil och 

sponsrade inlägg, vilket skapar en balans för läsarna (Sammis et al., 2016).  

 

När bloggare rekommenderar vardagliga produkter och tjänster blir de självutnämnda experter 

som delar med sig av information till sina följare. Vår studie utgår från att se bloggare och 

influencers som självutnämnda experter eftersom de informerar sina läsare om produkter. 
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Studien tar skillnad mellan en självutnämnd expert och en officiell expert. En officiell expert 

är en person som har stor kunskap inom ett område (Expert, u.å.). 

1.1.4. Marknadsföring på bloggar 

Enligt marknadsföringslagen i Sverige måste bloggare tydligt visa när ett inlägg innehåller 

reklam för en produkt eller tjänst. Marknadsföringslagen finns för att förhindra dold 

marknadsföring och verkar därför inte bara på bloggar utan även på andra sociala medier. 

Reklam på bloggar innebär att bloggaren antingen får pengar från företaget för att 

marknadsföra en produkt eller att bloggaren får gratis produkter i utbyte mot 

marknadsföringen (Konsumentverket, 2016). För att visa att blogginlägget är sponsrat kan 

bloggaren använda en så kallad annonsmarkering genom att exempelvis skriva i samarbete 

med. Annonsmarkeringen ska placeras tidigt i blogginlägget, helst i rubriken eller i början av 

inlägget. Kravet på tydlighet är hårdare på bloggar och andra sociala medier än i traditionella 

medier eftersom plattformarna från början inte var avsedda att innehålla reklam (Sveriges 

Annonsörer, 2015) 

 

Det som gör bloggare användbara ur ett marknadsföringsperspektiv är deras möjlighet att 

influera och nå önskade målgrupper, samt påverka attityder, uppfattningar och köpbeteenden. 

Bloggare har denna möjlighet eftersom de sedan tidigare har utvecklat en relation med sina 

följare. Deras största källa till makt anses vara deras trovärdighet. En av konsumenternas mest 

inflytelserika källa när de söker efter rekommendationer av trovärdiga personer är bloggare. 

Eftersom det kan vara svårt att skilja på tillförlitlig och felaktig information på internet 

värderar kunder recensioner av någon som personligen har använt en produkt (Misci Kip & 

Uzunoğlu, 2014).  

1.1.5. Natural Cycles 

Natural Cycles grundades år 2013 av Elina Berglund Scherwitzl och Raoul Scherwitzl. 

Natural Cycles är ett preventivmedel utan hormoner och blev ett certifierat preventivmedel i 

Sverige år 2017. Preventivmedlet är digitalt och består av en termometer och en 

mobilapplikation. Det digitala preventivmedlet är baserat på forskning och kan förutse 

ägglossning och fertilitet. Preventivmedlet fungerar genom att användaren tar temperaturen 

med termometern samma tid varje morgon och fyller i värdet i applikationen. Applikationen 

visar om användaren har en röd eller grön dag. Röd dag innebär att användaren ska skydda sig 

om en graviditet är oönskad (Natural Cycles, u.å.). Natural Cycles metod att förutse 
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ägglossning och fertilitet är inget nytt på marknaden, utan kvinnor har kunnat göra det under 

lång tid. Det som skiljer Natural Cycles från andra liknande produkter är att den är baserad på 

en algoritm som har olika kroppsliga faktorer i åtanke, exempelvis kroppstemperatur. 

Eftersom Natural Cycles är en hormonfri metod, är det tillåtet att marknadsföra produkten 

direkt till kvinnor via sociala medier. Det görs ofta med hjälp av en känd person, exempelvis 

en influencer, som lyfter de positiva sidorna med produkten (Gemzell-Danielsson & Kopp 

Kallner, 2017).   

1.1.6. Low-involvement och high-involvement 

I studien används begreppet low-involvement-produkt när tidigare forskningsresultat nämns. 

Low-involvement eller high-involvement innebär den kognitiva ansträngningen konsumenten 

förväntas ha vid köp av en produkt och hur engagerad konsumenten är i produkten de ska 

köpa. Low-involvement och high-involvement relaterar till hur stor risken vid köpet förväntas 

vara. Kläder och smink är exempel på low-involvement-produkter eftersom ett felköp av dem 

inte innehåller någon större risk, varken emotionellt eller ekonomiskt. Motsatsen till low-

involvement-produkter är high-involvement-produkter, som kräver större engagemang hos 

konsumenten och innehåller en högre risk. Studieobjektet i den här studien erbjuder en high-

involvement-produkt som kräver mer engagemang hos konsumenten än vad en low-

involvement-produkt gör. Konsekvensen av att välja fel preventivmetod är större än 

konsekvensen av att köpa fel byxor (Chandler & Munday, 2011). 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1. Problemformulering 

Influencer marketing används allt oftare för att marknadsföra produkter och tjänster. 

Influencers befinner sig på bloggar och sociala medier där de delar med sig av sina liv och 

uttrycker sina åsikter. Det förekommer ofta att influencers publicerar sponsrade inlägg där de 

fått betalt av ett företag för att göra reklam för en produkt eller tjänst. En influencer är en 

slags opinionsbildare som har makten att påverka sina följare genom personliga åsikter och 

erfarenheter. Influencers kan välja hur de ska kommunicera kring produkter och har möjlighet 

att påverka hur följarna uppfattar en produkt eller företaget som har sponsrat innehållet. För 

att undersöka fenomenet influencer marketing kommer den här studien fokusera på 

blogginlägg sponsrade av Natural Cycles. Genom att undersöka hur blogginlägg sponsrade av 

Natural Cycles är konstruerade går det att se hur kommunikationen från opinionsbildaren till 

opinionssökaren ser ut. De valda blogginläggen för den här studien är sponsrade av ett företag 

som säljer en high-involvement-produkt som väcker åsikter och skapar engagemang hos 

konsumenterna. Det kan i sin tur påverka blogginläggens konstruktion och ge tydliga exempel 

som bidrar till att uppnå studiens syfte. 

2.2. Syfte 

Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur influencers konstruerar sponsrade 

blogginlägg. 

2.3. Frågeställningar 

För att uppnå syftet har nedanstående frågor ställts. Frågeställningarna har sedan 

operationaliserats i ett analysschema. 

• Vilka stildrag finns i blogginlägg sponsrade av Natural Cycles? 

o Vilka språkligt orienterade stildrag går att se i blogginläggen? 

o Vilka innehållsligt orienterade stildrag går att se i blogginläggen? 

o Vilka socialt orienterade stildrag går att se i blogginläggen? 

o Vilka kontextorienterad stildrag går att se i blogginläggen? 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. De teoretiska 

utgångspunkterna för studien är tvåstegshypotesen och influencer marketing. Kapitlet 

innehåller även en modell för vad sponsrade blogginlägg bör innehålla, samt begrepp från 

psykologin bakom masskommunikation. 

3.1. Tvåstegshypotesen 

Den här studien har sin teoretiska utgångspunkt i tvåstegshypotesen. Teorin utvecklades efter 

att människors intentioner studerats när de skulle rösta i ett val. Forskningen visade att 

informella och personliga kontakter nämndes oftare som en påverkande faktor för hur folk 

röstade än radio och nyhetstidningar. Personligt inflytande visade sig vara avgörande när 

människor fattar beslut och bildar uppfattningar. Enligt tvåstegshypotesen finns det uttalade 

opinionsbildare i samhället som har en viktig kommunikationsroll. Opinionsbildare tolkar 

medias information och förmedlar sedan budskapet vidare till andra människor. Massmedias 

budskap påverkar inte alltid mottagaren direkt, utan opinionsbildare är en viktig länk till 

mottagaren. Opinionsbildare finns inom alla yrkesgrupper, samt sociala och ekonomiska 

nivåer i samhället. Begreppet personligt inflytande formades för att hänvisa till den process 

som sker mellan medias direkta meddelanden och publikens reaktion till meddelandet. 

Opinionsbildare är inflytelserika i att få människor att ändra sina attityder och beteenden 

(Katz & Lazarsfeld, 1955).  

 

Det finns tre faktorer som påverkar vem som kan bli en opinionsbildare. De tre faktorerna är 

vilken social status personen har, vilken fas i livscykel personen befinner sig i och antalet 

kontakter personen har. Utifrån faktorerna skapas olika kategorier där opinionsbildarna kan 

delas in och få en etikett. Med hjälp av kategorierna kan opinionssökarna enkelt lokalisera 

opinionsbildare inom olika intresseområden. Att någon är opinionsbildare betyder inte att den 

har ledarskapstalang utan att han eller hon upplevs kunnig inom ett område, vilket gör att 

människorna i närheten frågar personen om råd. Tvåstegshypotesen menar att det inte är 

tillräckligt att opinionsbildaren har mer kunskap inom ett område än opinionssökaren för att 

bli tilldelad rollen som opinionsbildare. Det krävs även att opinionsbildarens fas i livscykeln 

och sociala status överensstämmer med opinionssökarens. Gemensamt för opinionsbildaren 

och opinionssökare är att de har gemensamma intressen. Enligt tvåstegshypotesen tenderar 

människor att bli påverkade och ta till sig information av människor som är lika dem själva. 
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Om opinionsbildaren och opinionssökaren har ett gemensamt intresse för till exempel mode, 

innebär det inte att opinionsbildaren behöver vara mer intresserad av mode. Det som avgör 

opinionsbildarens roll är att han eller hon är mer kvalificerade att influera än opinionssökaren, 

vilket även beror på faktorer som social status och vilken fas i livscykeln personen befinner 

sig i (Katz & Lazarsfeld, 1955). 

Figur 3.1. Modell inspirerad av tvåstegshypotesen (Katz & Lazarsfeld, 1955). 

 

Tvåstegshypotesen är användbar i den här studien eftersom den hjälper till att motivera varför 

det är teoretiskt intressant att studera influencers. Teorin blir lämplig i vår studie eftersom vi 

ser dagens influencers som dåtidens opinionsbildare. Tvåstegshypotesen kan i vissa 

avseenden vara ålderdomlig och det är viktigt att ta hänsyn till att samhället har förändrats. 

Genom att använda influencer marketing tillsammans med tvåstegshypotesen kan ett modernt 

synsätt appliceras på analysen av studiens materialet. Det är viktigt att ta hänsyn till att 

influencers är ett nytt begrepp, men att fenomenet har funnits länge. Genom att ha 

tvåstegshypotesen som utgångspunkt är det möjligt att förstå hur fenomenet har utvecklats 

och varför influencer marketing är framgångsrikt. Det har länge varit känt att personligt 

inflytande påverkar människors beslutsfattande. I dag har influencers personligt inflytandet 

och möjlighet att påverka människors uppfattningar. Utvecklingen har bidragit till att företag 

förstår potentialen med att marknadsföra produkter och tjänster via influencers på sociala 

medier.  
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3.2. Influencer marketing 

Företag har länge använt marknadsföringsverktyget celebrity endorsement. Det innebär att 

företag använder kända personer för att öka medvetenhet och förbättra konsumenters attityder 

till varumärken. Människor tenderar att lita på personer som de ser upp till och vill ofta vara 

som dem. Influencer marketing är ett liknande koncept, som har skapat ett nytt sätt att 

definiera kända personer på. I dag kan människor bli kända med hjälp av sociala medier och 

bloggar, där de skapar stora engagerade publiker som de kan influera. Publikerna ser upp till 

influencers som skapat sitt kändisskap på sociala medier på samma sätt som andra kända 

personer. Det gör att företag som samarbetar med influencers på sociala medier har skapat en 

ny sort av celebrity endorsement. Med hjälp av influencers kan företag sprida information om 

produkter och tjänster genom sponsrat innehåll (Sammis et al., 2016).  

 

Det är fördelaktigt för företag att använda sig av influencer marketing eftersom influencers 

sedan tidigare har skapat en relation till sina följare. Människor litar inte lika mycket på 

traditionell reklam som de tidigare gjort, utan litar hellre på personer i sin närhet som de 

upplever en gemenskap med. Bloggare blandar sponsrade inlägg med personliga inlägg för att 

skapa variation och ge trovärdighet till de sponsrade inläggen. När bloggarna delar med sig av 

personligt innehåll upplever följarna en liknande gemenskap som de annars gör med vänner 

och familj (Sammis et al., 2016). 

 

Influencer marketing återfinns på olika digitala plattformar, bland annat bloggar. En av 

anledningarna till att influencer marketing är framgångsrikt på bloggplattformen är att bloggar 

ofta är nischade inom ett särskilt intresseområde. Intresseområdet kan till exempel vara mode, 

träning eller smink. Intresseområdet hjälper marknadsförare hitta bloggar som står i linje med 

företagets budskap. En annan anledning till att influencer marketing är vanligt i bloggar är att 

de erbjuder ett mätbart resultat. Det är enkelt för företaget att se hur många klick och 

kommentarer de sponsrade inläggen har genererat (Sammis et al., 2016). 

3.3. Sponsrade blogginlägg 

Det finns många anledningar till att ett företag väljer att sponsra ett blogginlägg. Det kan vara 

att en ny produkt har lanserats, en produktutveckling har skett eller att det finns ett speciellt 

erbjudande för produkten. Den huvudsakliga avsikten med sponsrade blogginlägg är att 

företaget vill nå ut med information till den önskade målgruppen. Det finns fyra viktiga 
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komponenter ett sponsrat blogginlägg bör innehålla. Den första komponenten är att 

blogginlägget ska följa de lagar och regler som gäller vid sponsrade blogginlägg, vilket 

betyder att blogginläggen ska vara transparenta och att det tydligt ska framgå att innehållet är 

sponsrat. Med hänsyn till detta bör bloggaren nämna att inlägget är sponsrat en eller flera 

gånger i texten beroende på textens längd. Transparens skapar trovärdighet för både bloggaren 

och företaget som sponsrar inlägget. För att visa transparens kan texten innehålla fraser som i 

samarbete med eller det här inlägget är sponsrat av (Sammis et al., 2016). 

 

Den andra komponenten är att företaget ska omtalas i samband med de nyckelord de vill 

associeras med. Bloggaren kan välja mellan olika budskap angivna av företaget som de lyfter 

fram i sitt inlägg. Blogginlägget kan också innehålla en utvald hashtagg som är betydelsefull 

för företaget. Den tredje komponenten är att inlägget ska bestå av en call-to-action, som 

innebär att det ska uppmana läsaren till handling. En call-to-action kan leda till att den som 

läser inlägget omedelbart ska vilja läsa mer om företaget eller köpa produkten. Inlägget kan 

uppmana till handling genom att inlägget innehåller en länk till företagets hemsida där 

produkten eller tjänsten finns. Det kan också vara att inlägget innehåller en rabattkod eller ett 

erbjudande. En call-to-action syns ofta i blogginlägg genom att det innehåller en hyperlänk 

där det står klicka här för att lära er mer om den nya produkten eller klicka här för att komma 

till hemsidan och ditt erbjudande.  

 

Den fjärde komponenten ett sponsrade blogginlägg ska bestå av är att det ska innehålla bilder 

av hög kvalité. Bilderna i blogginlägget kan vara tagna av företaget eller av bloggaren. 

Bilderna upplevs mer äkta om bloggaren själv har tagit dem. Bloggarna ställs inför flera val 

när de beslutar om hur bilden de ska publicera ska se ut. Det är viktigt att ta hänsyn till hur 

produkten framställs i bilden och om företaget har några specifika önskemål. Frågor 

bloggaren kan ställa sig själv är om produkten ska vara i sin förpackning eller om 

förpackningen ska synas i bakgrunden? Ska bilden vara tagen utomhus eller inomhus? Ska 

influencern hålla i produkten eller inte? Nedan presenteras en tabell med de fyra 

komponenterna sponsrade blogginlägg bör innehålla (Sammis et al, 2016). 
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Tablå 3.2. De fyra komponenterna med exempel 

Följa lagar och regler  Visa transparens kring att blogginlägget är sponsrat. 

Företaget associeras 
med dess nyckelord 

Presentera företagets viktigaste budskap, vad utmärker 
produkten/tjänsten. 

Call-to-action Länkar till hemsidan, rabattkod, erbjudande, länk för ytterligare 
information. 

Bilder av hög kvalité Bilder på produkten, förpackningen eller dess användningsområde. 
Bilderna kan vara tagna av företaget eller influencern själv. 

Kommentar. Bearbetad utifrån Influencer marketing for dummies (s.80), av Sammis et al., 
2016, Hoboken: John Wiley & Sons. 
 

3.4. Psykologiska tilltal 

All typ av reklam i media använder en rad olika psykologiska övertalningsmedel för att nå 

mottagaren. Reklam försöker binda produkten eller tjänsten till människors djupaste och mest 

grundläggande behov. Det upplevda budskapet är att produkten ger oss något mer än bara 

något användbart eller behaglig, produkten kommer hjälpa oss bli bättre människor (Harris, 

2004). 

3.4.1. Emotional appeals 

En emotional appeal är ofta centrerad kring det unika med produkten eller konsumenten 

(Harris, 2004). Den kanske mest effektiva försäljningsstrategin fokuserar på hur produkten 

kommer påverka individens psykologiska välmående och personliga behov. Det går utöver 

produkten och fokuserar på dig som person. Reklamen blir mer framgångsrik om produkten 

associeras med positiva känslor. De positiva associationerna kan uppnås genom att binda 

produkten till familj och vänner eller något roligt. Forskning har även visat att det är mer 

fördelaktigt att använda sorgsna känslor i en reklam än glada eftersom reklam vanligtvis 

innehåller glada känslor. När en produkt blir placerad i en mer sorgsen situationen skapas 

medkänsla hos mottagaren. Emotional appeals hjälper till att skapa ett behov hos mottagaren 

och förmedlar att produkten kommer leda till välmående (Roozen, 2011).  
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3.4.2. Fear appeals 

Fear appeals involverar ett hot om vad som kan hända om kunden inte köper produkten. 

Psykologiforskning om övertalning visar att fear appeals har varierande effekt. Det finns en 

optimal nivå av rädsla där övertalningen är som starkast. En för låg nivå kan vara ineffektiv 

medan en för hög nivå kan göra människor defensiva vilket leder till att de inte tar till sig 

informationen. Fear appeals kan vara effektiva men det är svårt att veta vilka som är mest 

effektiva (Harris, 2004). En studie har visat att användningen av fear appeals uppfattas som 

negativ om rekommendationer kommer från en utnämnd expert. Däremot visar studien att fear 

appeals tas emot bättre hos mottagaren om det används tillsammans med humoristiska inslag 

och integreras i innehåll som döljer den övertygande åsikten i reklamen (Jäger & Eisend, 

2013). 

3.4.3. Testimonials 

En testimonial är när en identifierad eller känd person erbjuder en personlig pitch för en 

produkt eller tjänst. Personen behöver inte vara mer insatt eller informerad i ämnet än vad 

människor i allmänhet är. Socialpsykologisk forskning om övertalning visar att människor är 

mer benägna att övertalas av en prestigefull och respekterad person, även om personen inte 

har någon särskild expertis inom produktens område. Människor tenderar att lita mer på vissa 

personer på grund av deras parasociala förhållande med personen. Det parasociala 

förhållandet upplevs av deltagarna i en känd eller offentlig persons publik och innebär att 

människor upplever en närhet till personer de aldrig har träffat. De känslor och positiva 

associationerna människor har för dessa personer kan överföras till produkten och förändra 

konsumentens bild av företaget (Harris, 2004). 
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4. Tidigare forskning  

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning om influencers med fokus på influencer 

marketing. Det redogörs även för forskning om opinionsbildning, vilket är en av de teoretiska 

utgångspunkterna för studien som används tillsammans med influencer marketing. Studierna 

som valts ut bidrar till att sammanfatta tidigare forskning på områdena. Den här studien 

utgår från tidigare forskning för att kunna bidra till ytterligare kunskap om influencer 

marketing som fenomen.  

4.1. Influencers  

Mycket av tidigare forskningen om influencers fokuserar på hur företag kan använda sig av 

influencers och hur samarbetet ser ut. En tidigare studie undersöker hur företag kan samarbeta 

med bloggare. Studien har tvåstegshypotesen som teoretisk utgångspunkt och ser bloggarna 

som opinionsbildare i samhället. Syftet med studien är att undersöka hur företag kan stärka 

relationen till sina kunder med hjälp av influencers. Materialet består av 17 intervjuer med 

företag som gör reklam med hjälp av bloggare. Forskarna bakom studien använder sig av en 

egen modell som de kallar för brand communication through digital influencer. Modellen är 

en förnyad version av tvåstegshypotesen eftersom forskarna menar att kommunikationsflödet 

i sociala medier innehåller fler än två steg. Modellen innebär att varumärket först 

kommuniceras till influencern via ett event eller mejl. Efter det avkodar influencern 

varumärkets budskap och kommunicerar det vidare till sina följare. Följarna tar i sin tur del av 

budskapet för att sedan gilla eller dela det så att deras vänner och familj ser. Följarna 

kommenterar, delar och är interaktiva med influencerns budskap. Studien visar att ju mer 

involverade bloggarna är i varumärket desto mer trovärdigt blir det sponsrade budskapet. 

Konsumenter i dag är mer misstänksamma mot information direkt från företag, och litar mer 

på information som kommer från en influencer (Misci Kip & Uzunoğlu, 2014). 

 

I en annan studie om influencer marketing undersöks hur bloggare skriver om 

produktinformation och hur de utformar reklam. I studien jämförs reklamens effekt i olika 

bloggar för att skapa förståelse för hur företag kan använda sig av bloggare i sina 

marknadsföringskampanjer. Resultatet visar att reklamens effekt varierar beroende på vilken 

bloggare som kombineras med produkten. Forskningen föreslår att företag borde få bloggarna 

att själva använda produkten, för att sedan skriva övertygande om produkten och visa foton på 

den. Ett annat resultat från studien är att upplevd risk och köpintention hos mottagarna 
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varierar beroende på vilken typ av blogg produkten marknadsfördes i. Jämfört med 

kändisbloggar karaktäriserades expertbloggar med lägre upplevd risk och högre köpintention. 

Expert- och konsumentbloggares kommunikation var mest effektiv. Expertbloggare anses 

mest trovärdiga eftersom de kunde ge en fördjupad bild av produkten. Kändisbloggar visade 

sig inte ha någon stark påverkan på reklamens effekt, eftersom inläggen på kändisbloggar inte 

är skapade av kändisen själv utan av den som tillhandahåller produkten. Konsumenterna litar 

inte lika mycket på en blogg om den upplevs kommersiell utan övertalas lättare om de anser 

att innehållet som delas har skapats utifrån personliga erfarenheter. Konsumenterna i studien 

fick dessutom en positivare bild av en produkt om den fått positiv respons av andra 

konsumenter (Ho, Chiu, Chen & Papazafeiropoulou, 2015). 

 

Tidigare forskning om blogginlägg studerar hur sponsrade blogginlägg som innehåller 

bloggarens ärliga åsikt påverkar konsumenternas attityder. I en kvantitativ studie undersöks 

hur bloggläsare upplever sponsrade blogginlägg. Vissa bloggare visar tydligt när de publicerar 

ett sponsrat blogginlägg, medan andra bloggare nämner att inlägget är sponsrat men betonar 

samtidigt att inlägget innehåller egna åsikter. Studiens resultatet visar att blogginlägg som 

tydligt utmärks som sponsrade påverkar konsumentens attityd negativt. Däremot är läsarnas 

attityder mot sponsrade inlägg där bloggaren tar upp ärliga åsikter om produkten eller tjänsten 

mer positiva. En faktor som påverkar om läsaren upplever bloggarens ärliga åsikter som 

positiva eller negativa är hur skeptisk läsaren i grunden är mot sponsrade blogginlägg (Hwang 

& Jeong, 2016).  

 

En annan studie fokuserar på hur organisationer kan bygga effektiva relationer med 

influencers på sociala medier, med den teoretiska utgångspunkten i mediating the media 

model. Influencers genomslagskraft har ökat och de har stor inverkan på hur allmänheten 

uppfattar olika organisationer. Organisationer borde därför bygga relationer med influencers 

på sociala medier för att maximera en positiv mediebevakning online. Forskningsresultatet 

bygger på djupintervjuer gjorda med influencers och ger två centrala slutsatser. Den första är 

att det är viktigt att bygga en långsiktig relation med influencers, och den andra är att det är 

viktigt att hitta en lämplig plattform. I intervjuerna berättar en bloggare att det är viktigt att 

identifiera gemensamma nämnare mellan företaget eller produkten och temat på bloggen 

(Pang, Yingzhi Tan, Song-Qi Lim, Yue-Ming Kwan & Bhardwaj Lakhanpal, 2016).  
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4.2. Influencers och intimitet 

Det finns också forskning som fokuserar på influencers och intimitet. Intimitet skapas genom 

att följarna upplever en närhet till influencers. En studie, där begreppet intimitet används, 

visar att styrkan hos influencers bygger på hur de skapar intresse hos sina följare, vilket 

skapar en känsla av exklusivitet och ett personligt utbyte. Till skillnad från vanliga kändisar i 

traditionell media är influencers vanliga internetanvändare som skapar innehåll av sitt liv och 

sin vardag. Följarna får ta del av innehåll som anses äkta, genuint och kommer från 

otillgängliga delar av influencernas dagliga liv. I motsats till äldre medieformat som 

kändistidningar, är influencers inlägg personliga, direkta och möjliggör omedelbar interaktion 

och respons från följarna. Detta skapar ett sätt för influencers att kommunicera intimt med 

sina följare (Abidin, 2015).  

 

Forskning om influencers och intimitet visar även att bloggare skapar värde genom 

intimiteten. Värde skapas inte av produkten i sig, utan genom upplevd intimitet mellan 

bloggaren och läsarna. Bloggaren skapar en persona, genom att visa upp sitt liv på sin blogg, 

för att sedan skapa intimitet med läsarna och attrahera dem till att köpa produkter och tjänster. 

Bloggare använder sociala medier för att skapa en personlig kontakt till sina läsare. Till 

skillnad från vanliga kändisar kan bloggare upprätthålla kontakten med sina läsare genom 

mejl, kommentarer och ibland möten ansikte mot ansikte (Abidin & Thompson, 2012). 

4.3. Opinionsbildning  

Tidigare studier om opinionsbildning fokuserar på och kritiserar tvåstegshypotesen. I en 

tidigare studie av Katz (1957) skapas en argumentation kring tvåstegshypotesen och 

hypotesen omprövas. Forskaren anser att tvåstegshypotesen måste omprövas med hänsyn till 

det nya stadssamhället som växt fram. Studien visar att personligt inflytande är beroende av 

tre faktorer: vem personen är, vilken kompetens personen har och vilka personen känner. 

Studien visade även att opinionsbildare och opinionssökare ofta befinner sig i samma primära 

grupp av familj, vänner och kollegor. Opinionsbildare och dess opinionssökare har oftast 

samma intressen, vilket är anledningen till att opinionsbildaren har så stor makt att påverka 

inom det gemensamma intresseområdet (Katz, 1957).   

 

Tidigare forskning om opinionsbildning anser att det är viktigt för företag att identifiera 

opinionsbildare för att använda dem när de utvecklar och utvärderar nya produktkoncept. Nya 
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koncept som blir avvisade av opinionsbildare bör modifieras, medan koncept som godkänns 

av opinionsbildare har större chans att bli framgångsrika snabbare. Nya produkterbjudanden 

kan utvärderas genom att använda grupper av opinionsbildare eller opinionssökare. Det är 

viktigt att en reklamkampanj är omtyckt av opinionsbildare när företag väljer att påbörja den, 

speciellt vid lanseringen av en ny produkt eller tjänst. Om en marknad innehåller många 

opinionssökare är det viktigt att försöka hitta strategier för att nå dem med produktinformation 

som kan påverka deras köpbeslut. En av dessa strategier är att påverka genom personligt 

inflytande (Flynn, Goldsmith & Eastman, 1996).  

4.4. Kunskapslucka 

Trots att influencer marketing är ett nytt begrepp finns det mycket forskning om det. 

Geografiskt sett är forskningen spridd runt om i världen. De flesta av artiklarna är kvalitativa. 

Stor del av forskningen är gjord ur ett marknadsföringsperspektiv med fokus på effekter av 

influencer marketing och mottagarnas attityder. Forskningen om opinionsbildning är 

omfattande och sträcker sig långt tillbaka i tiden. Mycket av forskningen har studerat hur 

opinionsbildare påverkar, och vad effekten av det blir, men även hur det går att identifiera 

opinionsbildare. Den här studien vill studera influencer marketing ur ett 

marknadskommunikationsperspektiv med fokus på hur sponsrade blogginlägg konstrueras 

språkligt. Tidigare forskning om sponsrade budskap på sociala medier har fokuserat på low-

involvement-produkter som kläder och smink. Därför kommer den här studien studera 

blogginlägg sponsrade av ett företag som erbjuder en produkt som rör kvinnors hälsa. Vi har 

inte hittat någon tidigare forskning kring konstruktionen av sponsrade blogginlägg ur ett 

kommunikationsperspektiv och ser därför en kunskapslucka att fylla.  
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5. Metod och material 

I det här kapitlet presenteras studiens urval, material och tillvägagångssätt. Här diskuteras 

även studiens reliabilitet och validitet, samt metodkritik. Avslutningsvis reflekteras över vald 

metod, material och analysmetod. 

5.1. Urval 

Studien har ett målstyrt urval, vilket innebär att materialet valts ut med hänvisning till 

forskningsfrågorna som formulerats (Bryman, 2011). Materialet har valts ut efter vad som är 

teoretiskt intressant för studien. Eftersom studien handlar om influencer marketing valdes 

blogginlägg som material. För att hitta materialet användes Googles sökverktyg. Sökord som 

användes var i samarbete med natural cycles och sponsrat av natural cycles. Blogginläggen 

valdes ut i förhållande till tre kriterier. Det första var att bloggen som inläggen var 

publicerade på skulle ha minst 10 000 unika besökare i veckan. För att ta reda på antalet 

besökare på bloggarna användes läsarstatistik från Bloggportalen (Bloggportalen, 2017). De 

andra kriterierna var att det tydligt skulle framgå att blogginlägget var sponsrat, samt att 

inlägget var publicerat under 2017 eftersom det var då Natural Cycles blev ett EU-certifierat 

preventivmedel. Blogginlägg som inte mötte kriterierna valdes bort. 

5.2. Material 

Studiens material består av sex blogginlägg skrivna och publicerade av svenska kvinnliga 

bloggare. Vi har valt att inte presentera bloggarna vidare eftersom fokus inte ligger på dem 

som individer. Alla blogginlägg är sponsrade av företaget Natural Cycles. Sex blogginlägg 

skapade en teoretisk mättnad i materialet för att kunna besvara frågeställningarna och uppnå 

studiens syfte. Eftersom syftet med studien är att analysera hur influencers konstruerar 

sponsrade blogginlägg, valdes endast material med sponsrat innehåll. För att nå ett djup i 

analysen av den språkliga kommunikationen begränsades materialet till text. Därför 

analyserades endast texten i inläggen och inte bilderna. Däremot är bilder en viktig del vid 

konstruktionen av blogginlägg och därför kommer analysen upplysa om bilder finns med i 

materialet. Utöver det kommer ingen djupare analys av bilderna och dess innehåll utföras.  
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5.3. Analysmetod 

5.3.1. Kvalitativ textanalys 

Studiens valda metod är en kvalitativ textanalys eftersom syftet med studien är att få mer 

kunskap om ett fenomen. För att få ökad kunskap om ett fenomen krävs inte ett stort omfång 

material utan det viktiga är att fenomenet syns i det material som väljs ut. Vid en kvalitativ 

textanalys är forskarna intresserade av mening och meningsskapande och utgångspunkten är 

att aktörer står i relation till fenomen i omgivningen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud, 2017).  

 

Genom en kvalitativ textanalys kan forskarna lyfta fram mening i texten på ett systematiskt 

sätt. Innehållet i texterna kan presenteras och förklaras på ett begripligt sätt och placeras i 

enklare kategorier (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017). Eftersom 

syftet med studien är att få ökad kunskap om hur sponsrade blogginlägg är konstruerade 

förklaras materialets innehåll och konstruktion på ett systematiskt sätt. För att uppnå studiens 

syfte krävs det att en kvalitativ metod används. Genom en kvalitativ textanalys går det att se 

hur influencers konstruerar blogginlägg. Det är inte intressant att se antalet blogginlägg där 

konstruktionerna återfinns, utan det intressanta är att se hur konstruktionen ser ut i det 

material som valts ut.  

 

Vid en textanalys är kontexten viktig eftersom texten fyller en funktion inom ett större 

sammanhang. Kontexten är den verksamhet texten finns i och bidrar till, vilket innebär att 

texten har ett syfte som leder den (Hellspong, 2001). I vår studie innebär kontexten de yttre 

faktorer som påverkar konstruktionen av sponsrade blogginlägg. Yttre faktorer som kan 

påverka blogginläggen är bland annat företaget som bloggaren samarbetar med och den 

målgrupp som läser blogginläggen. Eftersom kontexten är viktig vid en textanalys har vi 

analysfrågor rörande kontextuellt orienterade stildrag i analysschemat (se bilaga 1). Om 

blogginläggen hade analyserats utan att haft kontexten i åtanke, hade vi inte kunnat säga något 

om influencer marketing som fenomen eftersom influencer marketing baseras på ett 

samarbete mellan ett företag och en influencer.  

 

En textanalys baseras på att en text är beroende av författaren men även läsaren. Utifrån ett 

kommunikationsperspektiv sker kommunikationen i tre steg. Budskapet går från sändare till 

läsare via ett medium, vilket är det tekniska och sociala som gör texten tillgänglig för sina 
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läsare (Hellspong, 2001). I vår studie är sändaren bloggarna, mediet är bloggplattformen och 

mottagaren är läsarna. Konstruktionen av blogginläggen är beroende av både bloggaren, 

bloggen och dess läsare. 

 

5.3.2. Stilanalys och analysschema 

Den valda analysmetoden för den här studien utgår från det Hellspong kallar stilanalys 

(2001). Med hjälp av frågor från boken Metoder för brukstextanalys har ett analysschema 

skapats. En stilanalys används för att se stildragen hos en text och visa på vilket sätt texten 

uttrycker sig. En stilanalys relaterar också till textens funktion i det sammanhang den är 

skriven. Vid utförande av en stilanalys är det tacksamt att studera texter med en stark stil som 

syns tydligt (Hellspong, 2001). Eftersom studiens syfte är att studera hur sponsrade 

blogginlägg är konstruerade och sponsrade blogginlägg ses som en egen stil, är det lämpligt 

att använda en stilanalys för att analysera materialet.  

 

Analysfrågorna har delats upp i fyra rubriker: språkligt orienterade stildrag, innehållsligt 

orienterade stildrag, socialt orienterade stildrag och kontextorienterad stildrag. Det är samma 

uppdelning som Hellspong gör (2001). Under språkligt orienterade stildrag analyseras hur 

texten är uppbyggd på ord- och meningsnivå. Under innehållsligt orienterade stildrag 

analyseras upplevelsen av textens helhet. Under socialt orienterade stildrag analyseras texten 

utifrån hur den bjuder in läsaren och innehållet av känslor. Under kontextorienterade stildrag 

analyseras hur externa faktorer kan ha påverkat textens konstruktion.  

 

Analysfrågorna i analysschema är tagna från Hellspongs kapitel stilanalys (2001). I 

analysschemat används inte alla frågor som finns i kapitlet, utan de frågor som har valts ut 

passar studien och de teoretiska utgångspunkterna. Ett exempel på en analysfråga som valdes 

bort var “Är stilen typisk för någon litterär epok?” (Hellspong, 2001: s 72). Frågan valdes 

bort eftersom den inte bidrar till att uppnå studiens syfte. Vid en kvalitativ analys använder 

sig forskarna sällan av färdiga analysmodeller, utan måste ofta skapa egna analysverktyg 

(Ahrne & Svensson, 2013). 

5.4. Redovisning av resultat  

Studiens material presenteras utifrån ett statiskt perspektiv. Ett statiskt perspektiv ser 

fenomenet med utgångspunkt i att det ingår i ett större sammanhang. Fenomenet befinner sig i 
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relation till andra fenomen som påverkar det, vilket gör att fenomenet måste anpassa sig. Vid 

en statisk utgångspunkt är det vanligt att söka efter fenomenets beståndsdelar, för att skapa en 

bild av hur det är uppbyggd (Eneroth, 1984). Syftet med den här studien är att få ökad 

kunskap om hur influencers konstruerar sponsrade blogginlägg. Det innebär även ökad 

kunskap om fenomenet influencer marketing, eftersom sponsrade blogginlägg är en del av 

det. Det statiska perspektivet tillåter oss att bryta ner fenomenet influencer marketing i mindre 

delar. De mindre delarna som fenomenet är uppbyggt av kan sedan förstärka bilden av 

fenomenet som helhet (Eneroth, 1984). Sponsrade blogginlägg är endast en del av fenomenet 

men kan fortfarande säga något om influencer marketing som helhet. 

  

Perspektivet gör det även möjligt att förstå hur delarna står i relation till varandra (Eneroth, 

1984). Synsättet har gjort det möjligt att bryta ned blogginläggen till mindre observerbara 

delar. Resultatet tar även upp hur yttre faktorer kan ha påverkat konstruktionen av 

blogginläggen. Genom att presentera resultatet utifrån ett statiskt perspektiv kan vi se 

influencer marketing i relation till andra fenomen i samhället. Det finns en omgivning som 

påverkar hur sponsrade blogginlägg konstrueras. Ett exempel på en påverkande faktor är 

marknadsföringslagen i Sverige.  

 

För att presentera resultatet av materialet används väsensmetoden, vilket är en 

datasammanfattningsmetod. Väsensmetoden används för att hitta de gemensamma 

kvaliteterna för samtliga fall av fenomenet som studeras. Metoden vill påvisa karaktäristiska 

drag för ett antal fall av ett fenomen för att möjligtvis kunna säga någon om fenomenet i sin 

helhet. Om materialet är ett antal texter analyseras det text för text för att sedan hitta vad 

texterna har gemensamt. De gemensamma kvaliteter som finns kan synas på olika sätt i 

materialet, till exempel kan en text säga samma sak som en annan text fast med andra ord. 

Trots det är kvaliteten gemensam för båda texterna (Eneroth, 1984). 

  

Väsensmetoden gör det möjligt för oss att presentera studiens resultat genom de övergripande 

stildragen vi har hittat med hjälp av analysschemat. De övergripande kvaliteterna som var 

gemensamma för blogginläggen blev därför resultatdelens rubriker. Rubrikerna i 

resultatkapitlet är gemenskap, opinionsbildning, vardagligt språk, personliga erfarenheter och 

åsikter, engagemang i ämnet och kontextuella faktorer. En av kvaliteterna som upptäcktes var 

vardagligt språk, eftersom det återfanns i samtliga blogginlägg. Kvaliteten vardagligt språk 

ser inte likadan ut rent språkligt i alla blogginlägg, utan uttrycks på olika sätt. För att tydligt 
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visa hur det vardagliga språket såg ut presenteras exempel under rubrikerna på vad som 

tolkats som vardagligt språk. 

5.5. Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att forskarna visar en fullständig och transparent redogörelse över hur 

forskningsprocessen har gått till (Bryman, 2011). För att studien ska visa transparens redogörs 

det för hur alla steg i forskningsprocessen har utförts. För att visa transparens i resultatet har 

citat från materialet återgetts. Genom att visa exempel på vad som har analyserats blir det 

enkelt för läsaren att förstå vad resultatet grundar sig på. Vi har inte medvetet låtit personliga 

värderingar påverka studien, men vi är medvetna om att val vi har gjort omedvetet kan ha 

påverkat analysresultatet.  

 

Validitet innebär att värdera om de slutsatser som frambringats från studien hänger ihop eller 

inte. För att uppnå validitet måste forskarna välja rätt material och ett tillvägagångssätt 

passande för studiens syfte (Bryman, 2011). För att analysera materialet gjordes en stilanalys 

utifrån ett tillhörande analysschema (se bilaga 1). Efter att analysschemat utformats testades 

analysfrågorna på en mindre del av materialet för att se om frågorna gick att besvara utifrån 

materialet. Efter att analysschemat testats omformulerades vissa analysfrågor och 

analysfrågor som inte var applicerbara på materialet togs bort. Vi har valt att inte analysera 

bilderna i materialet eftersom frågorna i analysschemat fokuserar på texten. Vi är medvetna 

om att bilder kan ha en betydelse för att besvara frågan om hur sponsrade blogginlägg 

konstrueras. Därför nämner analysresultatet att materialet innehåller bilder på produkten. 

 

Eftersom en kvalitativ innehållsanalys består av tolkningar av ett material går det inte att 

generalisera studiens slutsatser. Studiens syfte är inte att generalisera resultatet utan att skapa 

mer kunskap kring hur sponsrade blogginlägg av influencers konstrueras. Materialet i studien 

analyserades först enskilt, för att möta insikten om att alla människor kan tolka material olika. 

Sedan analyserades blogginläggen tillsammans och eventuella skillnader i tolkningarna 

diskuterade. För att skapa trovärdighet till en kvalitativ analys är det viktigt att forskarna 

studerar det som var menat att studera (Bryman, 2011). För att mäta det som är avsett att mäta 

har frågeställningarna operationaliseras i ett analysschema med konkreta analysfrågor. Vissa 

frågor i analysschemat kan upplevas som vaga, till exempel: “Är texten flytande eller 

hackig?”. Vid frågor som denna har konkreta exempel givits på hur egenskaperna kan synas i 
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texten. Konkretiseringen av frågorna går att se i den högra kolumnen av analysschemat (se 

bilaga 1).   

5.6. Metodkritik 

Kvalitativ forskning kritiseras ofta för att vara för subjektiv, där forskningsresultaten bygger 

på forskarnas egna uppfattningar. Den kvalitativa forskningen anses ostrukturerad och 

forskarna själva är det viktigaste redskapet vid insamling av data. Kvalitativa studier påverkas 

av forskarnas egenskaper och personligheter. Ett ytterligare problem med kvalitativa studier 

är transparensen. Det är svårt att konkret veta vad forskarna har gjort eller hur de kommit 

fram till sina slutsatser (Bryman, 2011). För att möta den kritik som finns mot kvalitativa 

studier har hänsyn tagits till de aspekter som anses problematiska. Vi har tydligt redogjort för 

hur analysen ska utföras. Analysen har utförts i flera steg för att undvika att resultatet 

påverkats av personliga åsikter. Kritiken nämner även att det är svårt att replikera en kvalitativ 

undersökning. Kvalitativa forskningsresultat är även svåra att generalisera. Däremot går det 

att skapa rimliga generaliseringar som kan betraktas som exempel på bredare identifierbara 

drag som finns (Bryman, 2011). Som tidigare nämnts är studiens avsikt inte att generalisera 

resultatet utan att öka förståelsen kring fenomenet. Studiens resultat kan ses om en del av en 

bredare förståelse för ämnet.  

 

5.7. Metodreflektion 

Den här studien är en kvalitativ textanalys, med syfte att få ökad kunskap kring hur 

influencers konstruerar sponsrade blogginlägg. Vi som författare hade tidigare kunskap kring 

fenomenet influencer marketing eftersom vi själva besöker bloggar och sociala medier 

dagligen. Vi har tidigare erfarenheter av att läsa sponsrade blogginlägg och alltid haft en 

neutral attityd mot sponsrat innehåll. 

  

Materialet samlades in genom att använda Googles sökverktyg. De sökorden som användes 

kan ha påverkat vilket material som hittades och valdes ut till den här studien. Sökorden 

presenteras i metodkapitlet för att visa transparens. För att säkra tillgången till materialet 

sparades blogginläggen i sin helhet. Den valda analysmetoden för studien är en stilanalys. Det 

var inte ett självklart val från början att göra en stilanalys, utan först var tanken att utföra en 

genreanalys. Efter att ha läst om de olika analysmetoderna konstaterades att en genreanalys 

skulle begränsa analysen och analysens fokus skulle bli för ytlig. En stilanalys gav istället 
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verktyg och analysfrågor som gjorde det möjligt för oss att se detaljer i blogginläggen på en 

språklig nivå. Analysen kunde då fokusera på ordval, meningsbyggnader och samtidigt se 

materialet utifrån en kontext. Med hjälp av en stilanalys kunde vi genom stildrag i texten se 

hur de sponsrade blogginläggen var konstruerade. 
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6. Resultat 

I det här kapitlet diskuteras analysresultatet i förhållande till tidigare forskning om influencer 

marketing och opinionsbildning. Analysresultatet kopplas även till det teoretiska ramverket 

och begrepp inom psykologiska tilltal för att visa vilka strategier som influencers medvetet 

eller omedvetet använder sig av vid konstruktionen av blogginlägg. Resultatet presenteras 

utifrån kvaliteter som hittats i analysen. Under varje kvalitet ges exempel från materialet på 

hur den sett ut.  

6.1. Gemenskap 

Analysen av materialet visar att de sponsrade blogginläggen har en dialogisk stil och läsarna 

bjuds in i texten genom tilltalsord. En dialogisk stil syns i materialet när en bloggare skriver:  

 

”Ni som följt mig under en lång tid vet att jag tack vare Natural Cycles har stenkoll på 

min cykel.” (Löwengrip, 2017).  

 

Genom att skriva ni skapar bloggaren gemenskap med läsarna. Möjligheten att skapa en 

gemenskap med läsarna är en av styrkorna med influencer marketing (Abidin, 2015). 

Gemenskapen skapas även av att bloggaren skriver på ett sätt som att hon pratar med någon 

hon känner sedan tidigare. Bloggaren uttrycker sig på ett sätt som tyder på att de som läser 

bloggen har följt henne länge och har förkunskap om hennes liv. Bloggaren nämner i texten 

att hon har skrivit om Natural Cycles tidigare på sin blogg. Det är viktigt att det sponsrade 

innehållet känns trovärdigt, och om produkten passar in med bloggens tidigare tema upplevs 

det sponsrade budskapet mer trovärdigt. För att det sponsrade budskapet ska passa in på 

bloggen är det viktigt att identifiera gemensamma nämnare mellan företaget eller produkten 

och bloggens tema (Pang, Yingzhi Tan, Song-Qi Lim, Yue-Ming Kwan & Bhardwaj 

Lakhanpal, 2016). Vid influencer marketing är det också viktigt att företaget väljer 

influencers som står i linje med företagets budskap och värderingar (Sammis et al., 2016). Det 

sponsrade budskapet från Natural Cycles når lättare ut till läsarna eftersom bloggaren tidigare 

har skrivit om ämnet i sin blogg. Bloggaren står i linje med de åsikter som företagets idé 

grundar sig på vilket gör hennes blogg till en lämplig plats för det sponsrade materialet att 

finnas på. En dialogisk stil syns även när en bloggare skriver:  
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”Vi kvinnor har ju fått den stora äran att få bära våra barn för att sedan göra det 

magiska att få uppleva en födsel ur våra egna kroppar.” (Ingrosso, 2017).  

 

Genom att skriva vi bjuder bloggaren in läsarna i texten och skapar en gemenskap där hon är 

på samma nivå som läsarna. När bloggaren bjuder in läsarna i texten skapas en vi-känsla. En 

annan bloggare skriver också med dialogisk stil i sitt blogginlägg:  

 

”Jag tycker att appen är väldigt lätt att använda, jag gillar också att den har 

extrafunktioner som att till exempel tipsa användaren om när i menscykeln det är bäst 

att undersöka brösten (för det gör ni väl brudar? Det MÅSTE ni!)” (Wikström, 2017).  

 

Bloggaren använder också ordet ni när hon skriver till läsarna. I inlägget uppmanar hon 

läsarna till att undersöka brösten. Hon använder både versaler och frågetecken för att förstärka 

att hon tycker att det är extra viktigt. Genom att visa att hon bryr sig om sina läsare stärker 

hon relationen till dem och upprätthåller en gemenskap. Gemenskapen till opinionssökarna är 

avgörande för opinionsbildarens möjlighet att påverka (Katz, 1957). Bloggaren uppmanar 

också läsarna till handling genom att avsluta sitt inlägg med:  

 

”Tryck gärna på hjärtat så jag vet vilka inlägg ni gillar bäst!” (Wikström, 2017).  

 

Hon uppmanar till handling eftersom hon vill veta vad läsarna tycker om inlägget. Den 

dialogiska stilen visar att bloggarna ser sina läsare som vänner de konverserar med. Den 

dialogiska stilen visar också att bloggarna vill skapa interaktion med sina läsare. Bloggarna 

kan interagera med sina läsare hjälp av kommentarsfunktionen som finns på bloggplattformen 

(Abidin & Thompson, 2012). En anledning till att influencers använder en dialogisk stil är för 

att de har möjlighet att skapa interaktion via kommentarsfältet.  

6.2. Opinionsbildning 

Analysens resultat visar att bloggarna nämner tidigare blogginlägg de har skrivit och 

kommunicerar med läsarna på ett sätt som antyder att de känner varandra personligen. Ett 

exempel på det syns när en bloggare skriver:  
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”God morgon vänner! Idag ska jag prata om ett ämne som jag tycker är väldigt 

intressant och som många frågar mig om. Vad använder jag för preventivmedel. Mellan 

jag var 16-25 så har jag använt alla möjliga sorters p-piller och varje gång har det 

slutat med samma visa” (Warg, 2017).  

 

Bloggaren skriver att hon ska prata om ett ämne som läsarna har frågat efter, vilket indikerade 

att läsarna frågat efter ett visst innehåll. Läsarna har berättat att de har ett intresse av att veta 

mer om bloggaren och hennes åsikter. Bloggarna hänvisar även till andra bloggare, vilket 

stärker deras roll som opinionsbildare eftersom de visar att de befinner sig inom ett nätverk 

där de känner andra människor med inflytande. Bloggarna hänvisar även till andra sociala 

kanaler de finns på. En bloggare skriver:  

 

“I podden har jag och Vanja pratat en hel del om preventivmedel och där har jag 

berättar att jag började med p-piller när jag var 12 år och inte slutat sen dess” 

(Dahlberg, 2017).  

 

Bloggaren berättar att hon har en podcast och vem hon har den tillsammans med. Influencers 

behöver inte bara använda sig av en plattform utan kan kombinera den med andra sociala 

medier (Sammis et al., 2016). Det går även att se i ett annat blogginlägg där inlägget avslutas 

med:  

 

”Ps. Jag tänkte göra en frågestund angående detta samtalsämne på min YouTube-kanal 

så ställ gärna era frågor nedan så ska jag försöka svara på alla” (Ingrosso, 2017).  

 

Genom att hänvisa till sin Youtube-kanal visar bloggaren att hon befinner sig på mer än en 

kanal och att information kring det sponsrade innehållet även går att finna på hennes andra 

sociala kanaler. Opinionsbildare skapar sitt inflytande utifrån vem de är, vilken kompetens de 

har och vilka de känner (Katz, 1957). När bloggarna hänvisar till andra bloggare stärker de sin 

roll som opinionsbildare. De visar att de tillhör en grupp av influencers och att de känner 

andra personer inom den gruppen. Bloggarna utgår även från att folk vill ta del av deras 

åsikter eftersom de anses ha en särskild kompetens.  
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Analysen visar att blogginläggen har en konkret stil och att texterna skildrar enskilda 

människor med deras handlingar och egenskaper. En bloggare skriver i sin blogg:  

 

”Jag slutade med p-piller när jag var omkring 21-22 eftersom jag inte ville stoppa i mig 

hormonpiller i onödan, och sen dess har kondom varit det preventivmedel jag använt 

mig av.” (Wikström, 2017). 

 

Hon berättar något om sig själv och sina handlingar, i det här fallet vad hon använder för 

preventivmedel. Genom att bloggaren använder sig själv och sina erfarenheter för att ge 

konkreta exempel tar hon på sig en expertroll där hon informerar läsarna om produkten och 

ämnesområdet den befinner sig inom. Det skapar en bild av att bloggaren har en särskild 

kompetens inom området preventivmedel. Budskapet i blogginläggen byggs utifrån bloggaren 

själv och hennes egna erfarenheter och åsikter. Bloggaren använder sig själv för att övertala 

och informera. Läsare följer bloggar eftersom de är intresserade av influencers liv och åsikter 

och är ofta i samma ålder och av samma kön. Den största gruppen bloggläsare är unga 

kvinnor i åldrarna 16-25 år (Internetstiftelsen i Sverige, 2016). Opinionsbildare och 

opinionssökare har ofta samma intresseområden och därför har opinionsbildaren stor makt att 

påverka inom det gemensamma intresseområdet (Katz, 1957). 

6.3. Vardagligt språk 

Språket i blogginläggen är yvigt och har en pratig stil med många ord och frasfyllda 

meningar. En bloggare skriver i sin blogg:  

 

”Jo, varje morgon (det första man gör, innan man ens stigit upp ur sängen) mäter man 

sin temperatur under tungan med Natural Cycles termometer” (Wikström, 2017).  

 

I meningen ovan skulle hela parentesen kunna plockas bort för att skapa en mer koncentrerad 

mening. Bloggaren börjar även meningen med jo vilket är ett intetsägande småord som bidrar 

till att skapa en pratig stil. De sponsrade blogginläggen har ett vardagligt språk och innehåller 

många fraser. Det vardagliga språket syns genom innehållet av slanguttryck och förkortningar 

i texterna. Ett vardagligt språk skapar en informell ton i texten. En bloggare skriver i sitt 

blogginlägg hur hon har mått av preventivmedel tidigare:  
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”Det är svårt att förklara men allt blir bara skit liksom” (Ingrosso, 2017).  

 

I meningen använder hon orden skit och liksom vilket skapar en vardaglig ton i texten. Ett 

annat blogginlägg har också en vardaglig stil när bloggaren tar upp tidigare erfarenheter av 

preventivmedel.  

 

”Det har funkat bra, men när man är i en stadig relation (oj vad sexualupplysigt det där 

lät, men ni hajar #ElvaÅrAndCounting) kan det vara bra med andra alternativ” 

(Wikström, 2017).  

 

Meningen är vardaglig eftersom bloggaren använder ordet funkat i stället för fungerat, och 

ord som man, sexualupplysigt och hajar. Bloggaren använder också en hashtag i meningen 

vilket skapar en informell stil. Bloggaren skriver även:  

 

”Jag tycker att appen är väldigt lätt att använda, jag gillar också att den har 

extrafunktioner som att till exempel tipsa användaren om när i menscykeln det är bäst 

att undersöka brösten (för det gör ni väl brudar? Det MÅSTE ni!)” (Wikström, 2017). 

 

Genom att hon använder slangordet brudar istället för kvinnor skapar en vardaglig ton i 

meningen. Hon skapar även en talspråklig känsla genom att använda versaler för att betona 

ordet måste. Det vardagliga språket och den pratiga stilen gör att blogginlägget passar in med 

resterande blogginlägg trots att det är sponsrat. En blogg kan ses som en digital tidning där 

innehållet blandas med livsstilsinlägg och sponsrade inlägg för att skapa en balans för läsaren 

(Sammis et al., 2016). Genom att använda ett vardagligt språk som läsarna är vana vid i 

bloggen passar det sponsrade blogginlägget in även om det är reklam. En informell stil syns 

när en bloggare skriver om Natural Cycles:  

 

”Man vill ju gärna inte ange en siffra fel…hehe” (Egoina, 2017).  

 

Genom att bloggaren skriver ut ordet ”hehe” skapas en avslappnad stil med humor i texten. 

Läsaren får en känsla över bloggarens personlighet och vad hon tycker är roligt. En annan 

bloggare skriver också ut skratt i bokstavsform:  
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”Den tipsar dessutom om vilka dagar som är bäst att ta ägglossningstest på, nåt jag 

skulle behövt när vi skulle producera Iggy – jag tror jag körde ägglossningstest varenda 

dag i typ tre veckor för att hitta rätt ha ha” (Wikström, 2017).  

 

Genom att skriva ut skrattet med bokstäver förstår läsaren när bloggaren försöker vara rolig 

eller skäms över något. Bloggarna blandar humor med mer allvarligt innehåll. När 

blogginläggen innehåller personliga åsikter och information om bloggarna och deras 

erfarenheter skapas en bild av personen bakom texten. Vanja avslöjar i sitt inlägg vad hon 

tycker är roligt och inte. Humorn i texten bidrar till att skapa en personlig kontakt till läsarna. 

När följarna får ta del av äkta och genuint, gärna sånt som känns otillgängligt innehåll, 

upplever de en intimitet med bloggaren (Abidin, 2015). Bloggarna kan använda den 

intimiteten för att få läsarna att köpa produkter eller tjänster (Abidin & Thompson, 2012). 

Bloggar och sociala medier erbjuder en plattform för influencers där de kan skapa en 

personlig kontakt med sina läsare. Den personliga kontakten som influencers har byggt upp 

till sina läsare kan företag utnyttja när de använder sig av influencer marketing (Sammis et al., 

2016). 

6.4. Personliga erfarenheter och åsikter 

Språket i blogginläggen har en smyckad stil och stilfigurer som hyperbol används. En 

smyckad stil syns när en bloggare skriver:  

 

”För ca 2 år sedan fick jag upp ögonen för Natural Cycles genom en annan bloggare 

och har sedan dess använt mig av det och är så tacksam.” (Warg, 2017). 

 

Bloggaren använder en retorisk stilfigur när hon skriver fick jag upp ögonen för. Genom att 

använda retoriska verktyg skapas en konstfull stil i texten som väcker uppmärksamhet hos 

läsaren. Den retoriska figuren hyperbol syns även i ett annat inlägg när bloggaren skriver:  

 

”Det finns tusentals preventivmedel där ute som fungerar helt olika från kropp till 

kropp.” (Ingrosso, 2017).  
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Bloggaren skriver tusentals för att förstärka att det finns många alternativ att välja mellan. Det 

finns ingen fakta som styrker att det finns tusentals, utan det är ett sätt att uttrycka sig på för 

att belysa att det finns mycket av något. I blogginläggen används även adjektiv för att skapa 

en smyckad stil. En bloggare skriver i sitt inlägg:  

 

”Ni som följt mig under en lång tid vet att jag tack vare Natural Cycles har stenkoll på 

min cykel” (Löwengrip, 2017). 

 

Hon skriver stenkoll istället för att bara skriva koll, vilket är en sammansättning av ett adjektiv 

och ett substantiv där adjektivet beskriver substantivet. I ett annat inlägg skriver en bloggare:  

 

”Vi kvinnor har ju fått den stora äran att få bära våra barn för att sedan göra det 

magiska att få uppleva en födsel ur våra egna kroppar” (Ingrosso, 2017). 

 

Bloggaren använder många adjektiv, både stora äran och magiska. Hennes text är också 

målande. Ordvalen i meningen skapar en uttrycksfull bild över att vara gravid och genom att 

hon skriver att få bära våra barn istället för att skriva vara gravid skapas en färgstark bild av 

händelsen. Ett annat exempel på den målande stilen syns när bloggaren skriver att få uppleva 

en födsel ur våra egna kroppar istället för att skriva föda barn. Ordvalen är färgstarka och 

målar upp en bild av känslan kring en graviditet. Senare i texten skriver bloggaren även:  

 

”Därför blev jag otroligt glad när Natural Cycles kontaktade just MIG” (Ingrosso, 

2017).  

 

Hon skriver otroligt glad för att förtydliga hur glad hon är att Natural Cycles kontaktade 

henne. Adjektiven förstärker budskapet i texten och bidrar till att skapa en positiv bild av 

företaget. När bloggarna skapar en stark och positiv bild av produkten i texten kan den 

positiva bilden överföras till företaget som helhet. Läsarna har även sedan tidigare en positiv 

bild av bloggaren som de också för över till produkten och företaget. Genom att bloggaren är 

omtyckt sedan tidigare och även skriver positivt om produkten skapas ett starkt emotionellt 

budskap. Blogginläggen har en subjektiv stil där texten är personlig och individuell. Texten är 

också riktad mot en privat situation. En bloggare skriver i ett inlägg:  
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”Jag exempelvis har testat på nästan varenda p-piller som finns samt p-stav under 1 1/2 

år och inget av det har funkat på mig. Jag får ojämna blödningar (hade ju 14 månaders 

konstant mens av min p-stav) blir svullen & viktuppgång, känner nedstämdhet som 

utvecklas till depression, blir enormt känslig & arg överlag, får ont i magen etc….” 

(Ingrosso, 2017).  

 

Bloggaren som författare framträder tydligt i texten när hon skriver om personliga 

erfarenheter och berättar om sitt välmående och sin kropp. När bloggaren skriver om 

personliga erfarenheter använder hon medvetet eller omedvetet emotional appeals för att 

informera om produkten. Hon skriver också negativt om hormoner vilket är en fear appeal, 

eftersom det involverar ett hot om vad som kan hända om läsarna inte köper produkten. När 

hon skriver om bieffekter hon upplevt får hon läsarna att tro att de kommer uppleva samma 

bieffekter, eftersom de identifierar sig själva med henne. Tidigare forskning har visat att fear 

appeals är effektiva om de innehåller rätt nivå av rädsla. Om nivån av rädsla är för hög kan 

det resultera i motsatt effekt och mottagaren tar inte till sig budskapet (Harris, 2002). När 

bloggarna använder fear appeals lyfts det positiva med produkten fram och det negativa med 

andra liknande produkter.  

 

Som tidigare nämnts visar resultatet att bloggarna blandar humor med allvarligt innehåll i 

blogginläggen. Forskning om fear appeals har visat att användningen av fear appeals blir 

effektivare om det blandas med humoristiska inslag som hjälper till att dölja textens 

övertygande åsikt (Jäger & Eisend, 2013). Genom att använda en subjektiv stil visar 

bloggarna att de är involverade i ämnet och står bakom reklamkampanjen genom att skriva 

emotionellt om ämnet preventivmedel. Tidigare forskning visar att trovärdighet för sponsrade 

budskap ökar om personen som skriver om det är involverade i varumärket och står bakom 

kampanjen (Uzunoğlu & Kip, 2014; Flynn, Goldsmith & Eastman, 1996). En subjektiv stil 

syns även i ett annat blogginlägg där bloggaren skriver:  

 

”På tal om måendet har jag slutat med min PMS-medicin Premalex efter skilsmässan, 

jag känner mig lyckligare överlag så jag behöver dom inte.” (Löwengrip, 2017). 

 

Bloggaren delar med sig av hur hon mår och hon nämner sin skilsmässa och sin PMS. Ett 

annat blogginlägg har också en subjektiv stil där bloggaren skriver:  
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”Jag slutade med p-piller när jag var omkring 21-22 eftersom jag inte ville stoppa i mig 

hormonpiller i onödan, och sen dess har kondom varit det preventivmedel jag använt 

mig av” (Wikström, 2017).  

 

Bloggaren delar med sig av vad hon använder för preventivmedel och hon berättar även att 

hon inte vill stoppa i sig hormonpiller i onödan. Hennes sätt att uttrycka sig på visar tydligt 

hennes åsikt kring hormonpiller. Hon syns tydligt som författare i texten och texten är 

personlig. En annan bloggare skriver också om sina upplevelser av Natural Cycles i sin blogg:  

 

“För någon månad sen fick jag en förfrågan om att göra det här samarbetet med 

Natural Cycles och då kände jag att tiden var inne att göra slut med mina p-piller. Just 

nu är jag ju verkligen inne i en ”må-bra-på-alla-plan-period” och jag känner varför 

inte lära känna mig själv och bli naturlig även på detta plan?” (Dahlberg, 2017). 

 

Bloggaren berättar att hon väljer bort p-piller eftersom hon vill må bra och bli naturlig. Hon 

berättar om sina upplevelser och är tydlig med sin åsikt. För henne är p-piller något onaturligt 

och Natural Cycles ska hjälpa henne att må bättre och bli mer naturlig. Bloggarna skriver 

emotionellt om preventivmedel och delar med sig av tidigare erfarenheter och använder 

beskrivande adjektiv. De berättar om tidigare erfarenheter av preventivmedel som innehåller 

hormoner och tar upp negativa biverkningar de fått av hormoner. Negativa biverkningarna 

som bloggarna nämner är till exempel ångest, depression och viktuppgång. Bloggarna talar 

personligt om hormoner som något negativt och skriver om det hormonfria preventivmedlet 

Natural Cycles som något naturligt.  

6.5. Engagemang i ämnet  

Språket i blogginläggen är skrivet med en flytande stil, där meningar binds samman med 

varandra. Den flytande stilen syns i ett inlägg när en bloggare skriver:  

 

”Jag vet alltid vad som är på gång och hur jag kommer att må. På tal om måendet har 

jag slutat med min PMS-medicin Premalex efter skilsmässan, jag känner mig lyckligare 

överlag så jag behöver dom inte” (Löwengrip, 2017). 
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Bloggaren startar den andra meningen med ”på tal om måendet”, för att referera tillbaka till 

innehållet i tidigare mening. Genom att binda samman meningar på det sättet skapas en 

flytande och rytmisk känsla i texten. Blogginläggen har även en dynamisk stil där texten är 

energisk och livlig. En bloggare skriver:  

 

”Så jag har alltså en helt ny morgonrutin där jag SÅ FORT jag vaknar tar tempen 

innan jag gör någonting annat” (Dahlberg, 2017).  

 

Hon använder versaler i meningen vilket skapar dynamik och spänning i texten. Analysen har 

även visat att stilen i blogginläggen är beskrivande och målande. Det syns i ett inlägg där 

bloggaren skriver hur hennes morgonrutin med Natural Cycles ser ut:  

 

”Jag ligger alltså kvar i sängen och sträcker mig efter min temp som ligger och väntar 

på sängbordet ☺” (Dahlberg, 2017).  

 

Texten målar upp en bild av händelsen som gör det enkelt för läsaren att föreställa sig hur 

bloggaren ligger i sängen och får tag i termometern som är placerad bredvid henne. Verb som 

ligger, sträcker, få tag i bidrar till att skapa en målande bild av händelsen. Ett exempel på hur 

bloggarna skriver om sina känslor kring produkten syns när en bloggare skriver om Natural 

Cycles:  

 

”Jag tål inte hormoner som ni vet och hade detta funnits för tio år sedan hade jag 

sluppit må så dåligt” (Wikström, 2017).  

 

Bloggaren skapar positiva associationer till produkten genom att skriva om hur hormoner 

tidigare har påverkat henne negativt och att att hon nu mår bättre med hjälp av Natural Cycles 

produkt. Hon skriver att produkten har hjälpt henne att få ett bättre liv, eftersom den inte 

innehåller hormoner. När bloggaren tar upp positiva upplevelser hon har fått av Natural 

Cycles skapas en emotional appeal eftersom hon fokuserar på det unika med produkten 

(Harris, 2002). Bloggaren berättar om det positiva med produkten och berättar för läsarna hur 

Natural Cycles kan påverka deras mående till det bättre. Analysen visade att blogginläggen 

har en engagerad stil där bloggaren tar upp känslor kring produkten, ämnet i sin helhet och 
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tidigare erfarenheter av preventivmedel. En bloggare skriver om sina tidigare erfarenheter av 

preventivmedel:  

 

”Jag kan nog sätta en check på varenda symtom av biverkning jag får. Jag blir väldigt 

ledsen, känslig, okåt och har humörsvängningar från hell” (Warg, 2017).  

 

Genom att bloggaren beskriver sina känslor kring preventivmedel med ord som ledsen, 

känslig och humörsvängningar från hell skapas medlidande för bloggaren. Läsaren förstår att 

bloggaren är emotionellt insatt i ämnet och hon delar med sig av vad produkten betyder för 

henne på ett personligt plan. Bloggaren använder ett subjektivt språk där hennes åsikter och 

känslor får stor plats i blogginlägget. Genom att bloggaren är personlig skapas mer 

trovärdighet till bloggaren. Tidigare forskning har visat att konsumenter övertalas lättare när 

de upplever att de får ta del av personliga erfarenheter (Ho, Chiu, Chen & Papazafeiropoulou, 

2014). Bloggarna i materialet har själva använt produkten de skriver om. De berättar om hur 

produkten kan användas, samt vilka fördelar och nackdelar den har. De skriver om sina 

åsikter kring produkten och vilka positiva upplevelser de har fått av den. Tidigare forskning 

visar att företag borde få bloggare att själva använda produkten för att sedan skriva om den på 

ett övertygande sätt (Ho, Chiu, Chen & Papazafeiropoulou, 2014). När bloggaren berättar att 

hon själv använder produkten och har gjort det under en lång tid skapas trovärdighet och 

rekommendationen känns genuin och äkta. 

6.6. Kontextuella faktorer 

Utifrån de kontextorienterad stildragen syns det att inläggen innehåller de komponenter ett 

sponsrat blogginlägg ska bestå av enligt Sammis et al (2016). Ett sponsrat blogginlägg ska 

bestå av fyra komponenter: följa lagar och regler, associera företaget med dess nyckelord, 

innehålla en call-to-action och bestå av bilder av hög kvalité (Sammis et al., 2016). Sponsrade 

blogginlägg måste också ta hänsyn till marknadsföringslagen som finns i Sverige. 

Marknadsföringslagen innebär att all marknadsföring ska utformas på ett sätt så att det tydligt 

framgår att det är reklam (Konsumentverket, 2016). Både i början och slutet av ett 

blogginlägg står meningen: ” – I samarbete med Natural Cycles – ” (Löwengrip, 2017). 

Meningen skapar transparens över att inlägget är sponsrat. En bloggare visar också tydligt att 

hennes blogginlägg innehåller reklam när hon skriver: ”Inlägg i samarbete med Natural 

Cycles ”(Warg, 2017). Bloggarna följer de lagar och regler som finns eftersom det tydligt 
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framgår att inläggen är sponsrade av Natural Cycles. Bloggarna är tydliga med att 

blogginläggen är sponsrade men delar samtidigt med sig av personliga erfarenheter och 

åsikter om produkten. I ett blogginlägg står det:  

 

“Jag känner att jag är den perfekta kandidaten för att testa på detta och ge er min 

100% ärliga recension om denna typ av preventivmedel” (Ingrosso, 2017).  

 

Bloggaren visar transparens över att blogginlägget är sponsrat, men skriver också att inlägget 

innehåller ärliga åsikter om produkten. Tidigare forskning visar att läsarnas attityder är mer 

positiva om ett sponsrat inlägg innehåller bloggarens ärliga åsikter eller om bloggaren 

uttrycker att inlägget innehåller ärliga åsikter trots att det är sponsrat (Hwang & Jeong, 2016). 

Det är svårt att avgöra hur tydligt det ska framgå att innehållet är sponsrat och även om 

innehållet är sponsrat innehåller det bloggarnas egna åsikter. Blogginläggen innehåller även 

den andra komponenten som ett blogginlägg ska innehålla enligt Sammis et al (2016), 

nämligen att bloggarna ska associera företaget med dess nyckelord. I materialet framgick det 

att ordet naturlig användes för att beskriva produkten. En bloggare skriver i sitt blogginlägg:  

 

“Men detta är ett perfekt naturligt sätt för dig (som är lite som mig) som inte helt har 

koll och vill känna dig lite säkrare på ett naturligt sätt utan alla jobbiga bieffekter” 

(Ingrosso, 2017).  

 

Företagets namn Natural Cycles innehåller ordet naturlig och det kan vara en anledning till 

varför bloggarna beskriver produkten med det adjektivet. Blogginläggen innehåller också call-

to-action, som är en av de fyra komponenterna (Sammis et al., 2016). Läsarna uppmanas till 

handling genom att blogginläggen innehåller länkar till hemsidan med mer information, 

erbjudanden och rabattkoder. En bloggare skriver i sitt blogginlägg:  

 

“GÅ IN HÄR för att läsa mer om erbjudandet eller beställa! Appen är en 

prenumerationstjänst som kostar 49 kronor i månaden (eller 590 kronor för ett år)” 

(Egoina, 2017).  
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Meningen innehåller en call-to-action eftersom den innehåller ett erbjudande och en länk till 

Natural Cycles hemsida. Analysen visade att texterna är rika på handling, till exempel genom 

att en uppmaning om att prova produkten står med:  

 

”Så håll utkik och spana in Natural Cycles här!” (Dahlberg, 2017). 

 

De uppmanande fraserna är ofta placerade i den sista delen av inläggen. Det är även 

återkommande i texterna att en direktlänk till hemsidan och en rabattkod finns med. 

Direktlänkar och rabattkoder skapar större motivation för läsaren att besöka hemsidan. En 

bloggare skriver i slutet av sitt inlägg: 

 

 ”För att ta del av erbjudandet så gå in –> HÄR och ange koden: idawarg” (Warg, 

2017).  

 

Här uppmanar bloggaren läsaren att aktivt göra något. Hon förstärker även ordet här, som 

också innehåller en länk, genom att skriva det med versaler. När bloggarna skriver om 

produkten och skapar ett personligt erbjudande för produkten kan man likna det vid en 

testimonial. En testimonial är när en bloggare, eller en annan inflytelserik person, skapar ett 

personligt erbjudande för en produkt eller tjänst. Bloggaren behöver inte vara mer insatt i 

ämnet än andra men folk tenderar att övertalas lättare av inflytelserika personer även om de 

inte är officiella experter inom området. När människor litar på en person blir deras positiva 

associationer och känslor till den personen överförda till produkten (Harris, 2002). Den sista 

komponenten som ett sponsrat blogginlägg bör innehålla är bilder av hög kvalité (Sammis et 

al., 2016). Blogginläggen som har analyserats innehåller bilder av hög kvalitet på produkten. 

Den här analysen fokuserar på text och vi har valt att inte analysera bilder. Däremot är bilder 

en viktig komponent av sponsrade blogginlägg, som vår text är en del av. Därför är det värt att 

nämna att inläggen innehåller bilder av hög kvalitet på produkten eftersom de stödjer tidigare 

forskning om hur blogginlägg bör konstrueras. 

   

Analysen visar att stilen i blogginläggen är exakt i de meningar som nämner produkten 

Natural Cycles. Den exakta stilen syns när en bloggare förklarar hur Natural Cycles app 

fungerar. Hon skriver:  
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”Och på det ”gröna dagarna” behöver du endast skydd för könssjukdomar då du inte 

(med 99,5% säkerhet) kan bli gravid” (Ingrosso, 2017). 

 

Bloggaren använder statistik vilket ger meningen en känsla av exakthet. Genom att bloggaren 

använder statistik tilldelar hon sig själv en expertroll för ämnet. En exakt stil syns också i ett 

blogginlägg där det står:  

 

”Nu äntligen har det också blivit EU-godkänt och är världens första, godkända 

preventivmedels app” (Warg, 2017).  

 

Bloggaren skriver att produkten, Natural Cycles, är EU-godkänd, vilket skapar trovärdighet 

för produkten. Samtidigt skapar bloggaren trovärdighet till sig själv som influencer, eftersom 

hon visar sig påläst om produkten. Eftersom blogginlägget är sponsrat kan företaget ha 

påverkat stilen i texten. Företaget kan ha givit riktlinjer i vad som bör finnas med i inlägget 

eller på vilket sätt bloggaren ska skriva om produkten eller företaget. Externa influenser kan 

därför ha influerat den exakta stilen i blogginläggen där fakta om produkten eller information 

om företaget nämns. 

6.7. Resultatsammanfattning 

Resultatet av vår studie visar att influencers använder en dialogisk stil i konstruktionen av 

blogginläggen. Läsarna bjuds in i texten genom tilltalsord som ni eller vi. Genom den 

dialogiska stilen skapar influencers en relation och en gemenskap med läsarna. Samtidigt 

skapar den dialogiska stilen en inbjudan till interaktion i blogginläggets kommentarsfält. 

Bloggarna använder ett informellt språk i blogginläggen med slanguttryck, förkortningar och 

versaler. Stilen i blogginläggen är lätt med korta och enkelt uppbyggda meningar vilket 

skapar en avslappnad och vardaglig stil. I texterna finns ord som jo, vilket skapar en pratig 

stil. Det vardagliga språket passar in på bloggplattformen och upprätthåller relationen med 

läsarna. Språkanvändningen skapar en känsla av att influencern talar med sina vänner. Det 

avslappnade språket gör att det sponsrade blogginlägget passar in med resterande innehåll på 

bloggen. 

  

Resultatet visar även att texterna har en subjektiv stil eftersom de är personliga, individuella 

och riktade mot en privat situation. Texterna innehåller bloggarnas känslor, samt personliga 
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upplevelser och erfarenheter. Bloggarna skriver om problem som rör deras hälsa, välmående 

och sexliv. De tar även även ställning i frågan om preventivmedel och visar sina personliga 

åsikter kring ämnet. Stilen i texten är flytande med bindande ord som ger en rytmisk känsla 

och ordvalen är färgstarka och rika på handling. Texterna har även en smyckad stil och 

innehåller stilfigurer och många adjektiv, vilket visar influencernas engagemang för ämnet. 

Bloggarna talar generellt om ämnet preventivmedel och tar upp tidigare erfarenheter av 

preventivmedel. De skriver positivt om Natural Cycles som naturligt, medan andra 

preventivmedel med hormoner beskrivs med negativa bieffekter som viktuppgång och 

depression. Bloggarna tilldelar sig själva expertroll för ämnet eftersom de informerar läsarna 

om hur preventivmedel fungerar. 

  

Blogginläggen tyder på att yttre faktorer har påverkat innehållet. Yttre faktorer som kan kan 

ha påverkat är företagets riktlinjer eller de lagar och regler som gäller för sponsrat innehåll. 

Det framgick tydligt att blogginläggen var sponsrade och bloggaren skrev till exempel I 

samarbete med Natural Cycles i enlighet med de riktlinjer marknadsföringslagen i Sverige 

påvisar. Blogginläggen innehåller även rabattkoder och länkar till Natural Cycles som var 

placerade i slutet av inlägget. Blogginläggen konstrueras också med information om 

produkten och innehöll bilder av hög kvalité. När produkten Natural Cycles nämns visas även 

exakthet eftersom texten innehåller sifferuppgifter och konkret fakta. 
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7. Slutdiskussion 

I det här kapitlet diskuteras hur analysresultatet förhåller sig till studiens syfte. Här 

argumenteras för om syftet har uppnåtts och om studiens resultatet bidragit till att fylla den 

ämnade kunskapsluckan.  

 

Studiens akademiska bidrag finns inom fältet för marknadskommunikation och den 

kvalitativa medieforskningen. Genom att undersöka hur influencers konstruerar sponsrade 

blogginlägg bidrar studien till ökad förståelse för fenomenet influencer marketing.  

Den kvalitativa textanalysen har gjort det möjligt att få ökad kunskap om hur influencers 

konstruerar sponsrade blogginlägg. I det här kapitlet presenteras även de främsta upptäckterna 

från analysen, som ger exempel på hur blogginläggen har konstruerats, för att motivera hur 

syftet med studien uppnåtts. 

 

Den här studiens resultat styrker tidigare forskning men ger samtidigt en djupare förståelse för 

hur konstruktionen av sponsrade blogginlägg ser ut. Den tidigare forskningen på området har 

visat att det är viktigt att influencers är involverade i företaget och produkten samt att 

åsikterna som uttrycks är personliga och ärliga (Hwang & Jeong, 2016; Misci Kip & 

Uzunoğlu, 2014). Tidigare forskningsresultat har genererats genom kvalitativa intervjuer med 

företag eller influencers, eller genom att studera mottagarnas attityder. Den här studien har 

bidragit med konkreta exempel på hur det personliga och ärliga språket syns i de sponsrade 

blogginläggen. Studiens resultat visade att influencerna uttrycker att de är involverade i ämnet 

och använder personliga åsikter vid konstruktionen av blogginlägg. Influencerna tilldelar sig 

själva en expertroll som de använder tillsammans med humoristiska inslag för att informera 

om produkten. De använder även fear appeals, där de skriver negativt om andra produkter för 

att övertyga läsarna om det positiva med den sponsrade produkten.  

 

Studiens resultat visar att influencers använder ett personligt och engagerat språk när de 

kommunicerar med sina följare. De använder värdeladdade ord och skapar dialogiska texter 

där läsarna bjuds in i en gemenskap. Influencer marketing är användbart eftersom influencers 

har en stark relation till sina följare sedan tidigare. Även om människor är kritiska mot 

sponsrade budskap har de förtroende för innehåll som upplevs genuint och äkta. Influencers 

använder sina personliga åsikter även vid sponsrat innehåll för att skapa trovärdighet för 

produkten eller företaget (Misci Kip & Uzunoğlu, 2014; Ho, Chiu, Chen & 
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Papazafeiropoulou, 2014; Hwang & Jeong, 2016; Pang, Yingzhi Tan, Song-Qi Lim, Yue-

Ming Kwan & Bhardwaj Lakhanpal, 2016). Bloggarna i den här studiens visar stort 

engagemang och intresse för produkten och företaget. Studiens resultat styrker den tidigare 

forskningen om att bloggare skriver om produkter och tjänster utifrån egna erfarenheter och 

använder exempel från sin vardag och sina liv för att ge en fördelaktig bild av produkten. 

Bloggarna uttrycker att deras åsikter är ärliga även fast innehållet är sponsrat, vilket kan göra 

det svårt för läsarna att avgöra vad som är det sponsrade budskapet och vad som är de ärliga 

åsikterna. Men eftersom det viktigaste är att läsarna uppfattar innehållet som personligt och 

äkta har det ingen avgörande betydelse för effekten av budskapet. Det sponsrade materialet 

ska innehålla ärliga åsikter och ha en gemensam nämnare till företaget och produkten (Misci 

Kip & Uzunoğlu, 2014; Ho, Chiu, Chen & Papazafeiropoulou, 2014; Hwang & Jeong, 2016; 

Pang, Yingzhi Tan, Song-Qi Lim, Yue-Ming Kwan & Bhardwaj Lakhanpal, 2016), vilket är 

något som syns tydligt i blogginläggen. 

 

Ett resultat som studien gav var att influencerna använder fear appeals vid konstruktionen av 

de sponsrade blogginläggen. Influencerna skriver positivt om den sponsrade produkten och 

negativt om andra produkter inom samma produktkategori. Fear appeals används för att 

frambringa ett hot om vad som kan hända om konsumenten inte köper produkten (Harris, 

2004). Fear appeals har tidigare använts i traditionell reklam och vår studie visar att det även 

förekommer vid influencer marketing. Avsikten med influencer marketing i bloggar är att 

hjälpa företaget att sälja en produkt eller tjänst genom sponsrade blogginlägg. Det är svårt att 

avgöra om användningen av fear appeals är ett medvetet eller omedvetet val av influencern. 

Däremot har tidigare forskning visat att det är ett effektivt sätt att övertyga konsumenter på 

(Harris, 2004). Det innebär att influencernas användning av fear appeals hjälper till att skapa 

en positiv bild av produkten och företaget eftersom de beskriver produkten positivt i 

förhållande till övriga produkter på marknaden. En anledning till varför bloggarna använder 

sig av fear appeals kan vara att den sponsrade produkten är en high-involvement-produkt, 

vilket skapar engagemang och känslor hos influencern. Vår studie har utgått från ett 

konsument-till-konsument perspektiv, vilket innebär att influencern är en konsument på 

samma sätt som läsaren. Det innebär att en high-involvement-produkt kan skapa engagemang 

och känslor hos influencern, vilket i sin tur påverkar textens konstruktion och influerar 

läsarna. I blogginläggen jämförs den sponsrade produkten med liknande produkter på 

marknaden. Det hade egentligen inte varit nödvändigt eftersom blogginläggen är sponsrat för 

att informera om Natural Cycles. Att bloggarna jämför andra produkter i konstruktion av de 
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sponsrade blogginläggen kan därför bero på att det handlar om en high-involvement-produkt i 

kombination med att de själva är konsumenter av produkten. När människor är känslomässigt 

engagerade i en produkt de ska köpa vill de köpa rätt produkt, vilket gör att de jämför den 

med andra produkter. De kan bloggarna ha gjort när de valt att dagligen använda produkten 

och samarbeta med företaget.  

 

När influencers använder sig av fear appeals tilldelar de sig själva en expertroll för 

intresseområdet produkten befinner sig inom. I den här studien är det området 

preventivmedel. Resultatet visade att influencerna informerade om hur olika preventivmedel 

har påverkat dem. De berättar hur de har upplevt andra produkter och skriver om bieffekter 

även fast de inte har mer kunskap inom området än vad läsarna har. Fear appeals kan 

uppfattas negativt om rekommendation kommer från en officiell expert. Däremot tas fear 

appeals emot bättre hos mottagaren om de negativa rekommendationerna blandas med 

humoristiska inslag (Jäger & Eisend, 2013). Influencers kan använda sig av fear appeals 

eftersom de inte är riktiga experter inom området utan endast har tilldelat sig själva den 

rollen. Analysresultatet visade att de sponsrade blogginläggen även innehåller humor. 

Humorn och det vardagliga språket bidrar till att skapa en avslappnad text. Den informella 

stilen som blogginläggen har skapar en lämplig plattform för att kommunicera med hjälp av 

fear appeals på.  

 

Studiens resultat visar att blogginläggen är konstruerade i enlighet med marknadsföringslagen 

i Sverige som fastställer att ingen dold marknadsföring sker. Bloggarna använder 

annonsmarkeringar för att visa transparens över att innehållet är sponsrat. Vid influencer 

marketing är avsikten att sälja en produkt eller tjänst och det finns inga tydliga ramar för hur 

influencern får skriva om en produkt eller inte. De lagar som finns innebär enbart att det 

tydligt ska framgå om innehållet är sponsrat och av vem. Däremot är det vanligt att 

influencerna i samtal med företaget beslutar om hur inlägget ska konstrueras. Genom 

kommunikativa medel skapar influencers en känsla kring företaget eller produkten och 

använder sig själva som övertalningsmedel. De använder både ett inbjudande tilltal för att 

bygga en relation till läsaren samtidigt som de använder avskräckande exempel för att få 

läsarna att övertalas till att köpa produkten. Konsumenter litar inte lika mycket på en bloggare 

som upplevs kommersiell utan övertygas mer om innehållet består av personliga erfarenheter 

och ärliga åsikter kring produkten (Ho, Chiu, Chen & Papazafeiropoulou, 2015; Hwang & 

Jeong, 2016). Även om det uttrycks att blogginläggen är sponsrade innehåller de influencerns 
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personliga språk, erfarenheter och åsikter vilket gör att det sponsrade blogginlägget passar in 

bland övriga inlägg på bloggen.  

 

Marknadsföringslagen skapar en gråzon för hur konstruktionen av blogginläggen och texten 

kring produkten får ske, vilket ger influencers stora möjligheter att övertyga läsaren om att de 

står bakom det sponsrade budskapet. Studiens resultat har också visat att blogginläggen 

konstrueras med exakta och precisa meningar när det handlar om produkten. Bloggare som är 

självutnämnda experter inom området uppfattas som mer trovärdiga (Ho, Chiu, Chen & 

Papazafeiropoulou, 2015). Konkret information och fakta om produkten i blogginläggen 

hjälper till att upprätthålla bloggarnas självutnämnda expertroll för produkten. Personliga 

erfarenheter och åsikter om andra preventivmedel upprätthåller också den självutnämnda 

expertrollen för ämnesområdet som produkten befinner sig inom. Studien har även visat att 

länkar till hemsidan och rabatterbjudanden är återkommande, vilket tydligt styrker influencer 

marketings användningsområde: att skapa kännedom kring en produkt för att öka 

försäljningen (Sammis et al., 2016).  

 

I den här studien ses influencers som moderna opinionsbildare utifrån tvåstegshypotesen. 

Opinionsbildare har inflytande och möjlighet att påverka människor som befinner sig inom 

samma intresseområde. Genom bloggar skapar influencers en plats där de tillsammans med 

läsarna upplever en gemenskap och kan diskutera gemensamma intressen. Influencer 

marketing sker på sociala medier och bloggar och befinner sig därför på en plats där både 

opinionsbildare och opinionssökare finns. Bloggarna i den här studien är kvinnor och deras 

läsare är främst unga kvinnor, vilket gör att de befinner sig i samma fas i livet samt har 

gemensamma intressen. Bloggarna har tidigare skrivit om ämnet preventivmedel och därför 

passar det sponsrade innehållet in i bloggens tema. Influencer marketing är effektivt i bloggar 

eftersom det finns en tydlig nisch eller målgrupp. Samtidigt har influencers och deras följare 

gemensamma intresseområden. Det resultat som var väntat utifrån tidigare forskning var att 

blogginläggen skulle konstrueras med ett emotionellt tilltal där bloggarna tog upp egna 

erfarenheter och åsikter. Vårt resultat visade även att blogginläggens konstruktion bidrar till 

att upprätthålla bloggarnas roll som opinionsbildare. Teorin om opinionsbildning användes för 

att motivera relevansen av studien, men resultatet visade att bloggarnas roll som 

opinionsbildare tydligt syns i blogginläggens konstruktion. Det gick att hitta samtliga faktorer 

som påverkar det personliga inflytandet hos opinionsbildare i materialet. En av de påverkande 

faktorerna för inflytandet hos en opinionsbildare är vilka personer opinionsbildaren känner 
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(Katz & Lazarsfeld, 1955). Studiens resultat visade att bloggarna omtalar andra bloggare i 

sina inlägg, vilket stärker deras roll som opinionsbildare eftersom de visar att de befinner sig 

inom ett nätverk där de känner andra personer med inflytande.  

 

En annan faktor som påverkar opinionsbildarens inflytande är vilken kunskap de har (Katz & 

Lazarsfeld, 1955). Studiens resultat visade att bloggarna tilldelar sig själva en expertroll. Det 

kan vara problematiskt att influencers tar på sig en expertroll som de egentligen inte har. De 

tar den rollen för att kunna sälja en produkt åt ett företag som ger dem ekonomisk ersättning. I 

de flesta fall av influencer marketing är produkten som ska marknadsföras en low-

involvement-produkt som kläder, smink eller andra konsumtionsvaror. Trots att den här 

studien har fokuserat på blogginlägg sponsrade av ett omdebatterat företag, stärker studiens 

resultat tidigare forskning som fokuserat på low-involvement-produkter. Genom att studera en 

produkt som väcker känslor blev det tydligt hur blogginläggen har konstruerats och hur 

känslor används i texten. I den här studien syns det tydligt hur bloggarna försöker övertala 

sina läsare. Eftersom bloggarna är influencers har de sedan tidigare inflytande över sina läsare 

och tidigare forskning visar att läsarna lyssnar på deras rekommendationer. I vår studie är den 

sponsrade produkten ett preventivmedel. Preventivmedel får vanligtvis inte marknadsföras 

eftersom det är ett läkemedel, men eftersom Natural Cycles erbjuder ett hormonfritt 

preventivmedel är det tillåtet att göra reklam för produkten på bland annat sociala medier. Det 

kan vara svårt för läsarna att avgöra vad som är fakta och vad som är personliga åsikter. Det 

blir ännu mer otydligt i de sponsrade inläggen i den här studien då inläggen tenderar att 

fokusera på personliga åsikter snarare än fakta. Influencers har en avgörande roll för 

människor när de tar beslut om vilka produkter de ska köpa.  

 

Studien visade att influencerna använder ett personligt och dialogiskt språk för att skapa 

gemenskap med sina läsare. Influencerna upprätthåller relationen till läsarna genom att 

kommunicera på ett sätt där läsarna upplever en närhet och tillhörighet med dem. Influencers 

styrka skapas av det inflytande de har över sina läsare. Resultatet visade att språket i 

blogginläggen är personligt och har ett emotionellt tilltal. Tidigare forskning har visat att 

influencers ska använda produkten själva för att sedan skriva övertygande om den (Ho, Chiu, 

Chen & Papazafeiropoulou, 2015). Influencerna i vår studie använder produkten dagligen 

enligt vad som står skrivet i blogginläggen. Influencerna skriver inte bara övertygande om 

produkten, utan de bygger samtidigt upp en relation med läsarna som då upplever en 

gemenskap med influencerna. Influencerna skriver om sina upplevelser och kommunicerar 
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med läsarna genom att nämna likheter med läsarna. Läsarna kan känna igen sig i det 

influencern skriver om preventivmedel och kan känna sig inkluderade i samtalet. När 

influencerna sedan skriver om produkten har de möjlighet att påverka läsarnas attityder mot 

produkten, eftersom läsarna känner en närhet till influencerna och ofta tycker likadant som 

dem. Det personliga inflytandet beror på vem influencern är som person, snarare än vilken 

produkt de skriver om. Det som påverkar läsarnas uppfattning om produkten är därför mer 

deras uppfattning om influencern än deras attityd gentemot företaget bakom den sponsrade 

produkten.  

 

Studien bidrar med kunskap kring fenomenet influencer marketing genom att studera 

konstruktionen av sponsrade blogginlägg. Resultatet visade att influencers använder ett 

personligt och engagerat språk. De skriver om personliga erfarenheter och ger exempel på 

situationer från deras vardag. De skriver om hur de mår, sin kropp och sina känslor. 

Influencers tar även på sig en självutnämnd expertroll för produkten när de försöker övertyga 

läsarna om fördelarna med produkten och företaget. För att övertyga läsarna använder de fear 

appeals och avskräckande exempel, till exempel biverkningar de upplevt av andra produkter. 

Bloggarna använder ett flertal kommunikativa medel för att skapa en positiv bild av 

produkten.  

7.1. Vidare studier 

I den här studien har sponsrade blogginlägg av en omdebatterad produkt studerats. Resultat 

från tidigare forskning om low-involvement produkter har använts och vår studie gav ett 

resultat som står i linje med den tidigare forskningen. Det skulle vara intressant för framtida 

forskning att jämföra sponsrade blogginläggs språkkonstruktion vid en low-involvement-

produkt och en känslomässigt engagerande produkt. Används olika kommunikativa verktyg 

beroende på produkten? Vidare hade läsarnas mottagande av språket kunnat studeras för att se 

vilken effekt språket har på läsarna. Det hade i sin tur gett ökad förståelse kring influencers 

roll som opinionsbildare i samhället. Ur ett influencer marketing perspektiv hade det även 

varit intressant att se om språket bidrar till att påverka läsarnas köpintentioner.  

 

Även om bloggare är tydliga med att visa att blogginläggen innehåller sponsrat material är det 

fortfarande svårt att avgöra vad som är personliga åsikter och vad företaget står bakom. 

Vidare studier kan studera företagets anvisningar i förhållande till hur inläggen konstrueras, 

för att se hur mycket av innehållet som är skapat av bloggaren själv och hur mycket av 
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innehållet företaget har influerat. På det sättet går det även att se hur pass ärlig bloggarens 

åsikt egentligen är eller om bloggaren utnyttjar sin position som influencer och relation med 

läsarna för att sälja. Det skulle vidare kunna diskuteras om konstruktionen av sponsrade 

blogginlägg med användningen av fear appeals är ett medvetet eller omedvetet val av 

influencern och företaget. 

 

Den här studien har fyllt kunskapsluckan om hur sponsrade blogginlägg konstrueras språkligt 

och hur influencer marketing av en omdebatterad produkt ser ut. Studien visade att ett 

personligt och känslomässigt språk används för att skapa en positiv bild av produkten hos 

läsarna. I den här studien är det valda studieobjektet ett digitalt preventivmedel. Resultatet 

visade även att blogginläggens konstruktion upprätthöll bloggarnas roll som opinionsbildare. 

Finns det någon problematik i att vanliga människor informerar om preventivmedel och vad 

kan det ha för konsekvenser på människors hälsa i framtiden?  
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Bilagor    

Bilaga 1. 

Språkligt orienterade stildrag 
Tung/lätt Är stilen tung eller lätt? Har texten långa och komplicerade meningar, 

fraser, ord eller korta och enkla? 

Flytande/hackig Är stilen flytande (rytmisk, musikalisk) eller hackig (stötig)? 

Smyckad/enkel Är stilen smyckad (konstfull, retoriskt) eller enkel (okonstlad, 
oretorisk)? Möter vi många eller få stilfigurer och andra litterära 
konstbegrepp, som bilder, anaforer, upprepningar? Är texten rik eller 
fattig på adjektiv? 

Yvig/koncentrerade Är stilen yvig (informationsgles, mångordig, pratig, frasfylld), eller 
koncentrerad (informationstät, koncis, kärnfull, avskalad)? 
Är språket utspätt med lösa fraser, onödiga omskrivningar och 
intetsägande småord? 

  
Innehållsligt orienterade stildrag 
Konkret/abstrakt Är stilen konkret eller abstrakt? Skildrar texten enskilda människor, 

handlingar och ting med deras särdrag eller handlar den om helt allmänna 
företeelser? 

Sinnlig/osinnlig Är stilen sinnlig (målande, färgstark) eller osinnlig (blek, torr, färglös)? 
Vädjar texten till sinnena eller ej? 

Dynamisk/statisk Är stilen dynamisk (energisk, livlig) eller statisk (trög, livlös)? Är texten 
rik eller fattig på handling? 

Exakt/vag Är stilen exakt (precis, knivskarp) eller vag? Får vi sifferuppgifter? 

  
Socialt orienterade stildrag 
Dialogisk/monologisk Är stilen dialogisk eller monologisk? Inbjuder texten till ett samtal 

med läsarna eller inte? Innehåller den tilltalsord? Finns där citat, 
referat eller anföringar? 

Formell/informell Är stilen formell eller informell (vardaglig, slangbetonad)? Är det 
skriftspråk eller talspråk? 
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Objektiv/subjektiv Är stilen objektiv (anonym, opersonlig) eller subjektiv (personlig, 
individuell)? Vetter språket mot en offentlig eller en mer privat 
situation? Framträder författaren som ett jag i texten? Röjer hen sina 
värderingar? Tar hon upp personliga erfarenheter? Visar hon sin egen 
grupptillhörighet? 

Engagerad/distanserad Är stilen engagerad (känsloladdade, emotionell, lidelsefull) eller 
distanserad (neutral, saklig). Innehåller texten värdeord och 
känslouttryck? Finns där förstärkningsord eller attitydmarkörer som 
ironi och hyperbol? 

  
Kontextorienterade stildrag 
Språknormer Är stilen typisk för någon viss verksamhet? Har verksamheten egna 

språknormer som styr stilvalet? 

Externa 
influenser 

Vilka externa influenser kan ha påverkat stilen i texten?  

  
Kommentar. Omarbetat analysschema från Metoder för brukstextanalys (s. 68-72), av L. 
Hellspong, 2002, Lund: Studentlitteratur.  
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Bilaga 2.  

 

 

2018-01-20 14:50Efter 16 år slutar jag med p-piller! - Josefin Dahlberg - Metro Mode

Sida 1 av 13http://josefindahlberg.metromode.se/2017/10/24/efter-16-ar-slutar-jag-med-p-piller/

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av metromode.se. Genom att använda metromode.se godkänner du detta.

LÄS MER JAG FÖRSTÅR!

JOSEFIN DAHLBERG
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Mina favoriter S E  A L LT

Efter 16 år slutar jag med p-
piller!

KAT EGOR I E R  A R K I V
T R AN S L AT E  OM  FÖ L J
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2018-01-20 14:50Efter 16 år slutar jag med p-piller! - Josefin Dahlberg - Metro Mode

Sida 2 av 13http://josefindahlberg.metromode.se/2017/10/24/efter-16-ar-slutar-jag-med-p-piller/

Okej, jag har ätit mitt sista p-pillet. Kanske för hela livet. Helt galet och rätt

läskigt måste jag säga. Jag har !era kompisar som slutat med p-piller och

som säger att de känner sig om en helt ny person. Hjälp, vem kommer jag att

bli? Jag så spänd på att se om jag blir annorlunda, jag har mått bra av mina p-

piller, men har ändå ätit dem i 16 år. Det är lång tid. Och jag är så spänd på att

i stället köra med Natural Cycles.

I podden har jag och Vanja pratat en hel del om preventivmedel och där har

jag berättar att jag började med p-piller när jag var 12 år och inte slutat sen

dess. Eller jo jag hade en kort paus när jag var 20 år (för jag glömde hämta ut

nya kartor) och då blev jag gravid. Så för mig har det känts ganska läskigt att

sluta med p-piller för jag vill inte att det ska hända igen förs när jag vill att det

T I P S  ❥ • 2 4  O K T O B E R ,  2 0 1 7 - 1 2 : 5 2
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2018-01-20 14:50Efter 16 år slutar jag med p-piller! - Josefin Dahlberg - Metro Mode

Sida 3 av 13http://josefindahlberg.metromode.se/2017/10/24/efter-16-ar-slutar-jag-med-p-piller/

ska hända såklart 

Men ändå har jag under senaste åren funderar på det här med p-piller, om

hur det påverkar mig eller OM det ens påverkar mig över huvud taget. Jag

känner mig inte speciellt märklig men man vet ju inte, jag har ju ätit dem SÅ

länge. För någon månad sen "ck jag en förfrågan om att göra det här

samarbetet med Natural Cycles och då kände jag att tiden var inne att göra

slut med mina p-piller. Just nu är jag ju verkligen inne i en ”må-bra-på-alla-

plan-period” och jag känner varför inte lära känna mig själv och bli naturlig

även på detta plan?

Så nu har jag alltså ätit mitt sista p-piller och börjat med Natural Cycles. Det

har bara gått några dagar så jag kan inte säga så mycket om det än mer än

att jag är otroligt peppad på det här. Nästan lite konstigt peppad, jag blir

lixom glad på morgonen när jag ska ta min temp, haha. Vi får se hur länge det

håller i sig… Men jag är SÅ ny"ken om jag märker någon skillnad efter jag

slutat med p-piller. En sak jag är rädd över är min hy. Den blev mycket bättre

med de p-piller jag ätit senaste åren så jag är lite orolig över att hy kommer

explodera men men det överlever jag ju såklart!

BLOGGSAMARBETE MED NATURAL CYCLES
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2018-01-20 14:50Efter 16 år slutar jag med p-piller! - Josefin Dahlberg - Metro Mode

Sida 4 av 13http://josefindahlberg.metromode.se/2017/10/24/efter-16-ar-slutar-jag-med-p-piller/

Natural Cycles funkar på det sättet att man tar tempen för att se vilka dagar

man kan ha oskyddad eller skyddad sex på. Du får alltså koll på vilka dagar

du kan bli gravid. Och eftersom jag INTE vill bli gravid så får jag upp gröna

dagar då jag kan ligga loss och röda dagar då jag måste skydda mig.

Så jag har alltså en helt ny morgonrutin där jag SÅ FORT jag vaknar tar

tempen innan jag gör någonting annat. Jag ligger alltså kvar i sängen och

sträcker mig efter min temp som ligger och väntar på sängbordet 

Jag tar tempen och fyller sen i min temp i appen och så räknar den ut när jag

är safe och när jag inte är safe.

Men det tar ett tag för appen att lära känna min kropp så just nu har jag

väldigt många röda dagar (vilket jag hoppas förändras snart  ) eftersom

appen är certi"erad som preventivmedel så ger algoritmen aldrig en grön

dag innan den lärt känna din cykel eller bekräftat ägglossning (du kan läsa
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2018-01-20 14:50Efter 16 år slutar jag med p-piller! - Josefin Dahlberg - Metro Mode

Sida 5 av 13http://josefindahlberg.metromode.se/2017/10/24/efter-16-ar-slutar-jag-med-p-piller/

mer om det här!) Så till en början blir det rätt många röda dagar medan den

håller på att lära känna min kropp och min cykel 
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Dahlberg, J. (2017, 24 oktober). Efter 16 år slutar jag med p-piller! [bloggpost]. Hämtad från 
http://josefindahlberg.metromode.se/2017/10/24/efter-16-ar-slutar-jag-med-p-piller/ 

2018-01-20 14:50Efter 16 år slutar jag med p-piller! - Josefin Dahlberg - Metro Mode

Sida 6 av 13http://josefindahlberg.metromode.se/2017/10/24/efter-16-ar-slutar-jag-med-p-piller/

Som sagt har det bara gått några dagar sen jag slutade med p-piller och

började med Natural Cycles men jag kommer såklart hålla er uppdaterad

med vad som händer på den här fronten. Så håll utkik och spana in Natural

Cycles här! Kom ihåg att du måste vara över 18 år för att använda Natural

Cycles, och det skyddar inte mot könssjukdomar! 

Love J!

LÄS MER:  METROMODE HÄLSA  NATURAL CYCLES  PREVENTIVMEDEL

KOMMENTERA

Namn*

E-post*

Webbadress
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2018-01-22 10:49Hormonfritt med Natural Cycles - Egoinas

Sida 1 av 13http://egoinas.se/2017/07/30/hormonfritt-med-natural-cycles/

Hormonfritt med Natural Cycles
3 0  J U L I ,  2 0 1 7  1 2 : 0 3 .  P O S TA D  I  M I N  VA R D A G

I samarbete med Natural Cycles.

BLOGG OM EGOINA INSTAGRAM POLICY KRING REKLAM KONTAKT KATEGORIER ARKIV SÖK
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2018-01-22 10:49Hormonfritt med Natural Cycles - Egoinas

Sida 2 av 13http://egoinas.se/2017/07/30/hormonfritt-med-natural-cycles/

Ni som följt mig ett tag vet att jag använt en p-dator i många år som jag är nöjd med. Jag slarvade dock med att

använda den ett tag och efter mitt utomkvedshavandeskap så kom jag aldrig igång med att använda den igen.

Grejen är att om man missar att mäta sin temperatur en dag så måste man ställa in larm på den till morgondagen

för att man ska kunna mäta och detta glömde jag bort varenda kväll och på morgonen när jag skulle använda den

gick det inte. Jag tröttnade på att det kändes krångligt och till slut glömde jag bort det helt, eller struntade i det

faktiskt.

För ett tag sedan fick jag ett erbjudande om att prova Natural Cycles och jag tänkte att varför inte. Det kom

faktiskt väldigt lägligt. Natural Cycles är ett EU-certifierat preventivmedel och metoden går alltså ut på att man

mäter sin kroppstemperatur varje morgon när man vaknar, innan man aktiverat sig. Då temperaturen stiger vid

ägglossning och det finns en allmän kunskap om hur cykeln fungerar så kan man med hjälp av en termometer

och en app se när man är fertil och inte fertil. Är man fertil måste man använda skydd och är man inte det är det

fritt fram. Appen tar också hänsyn till att spermier kan överleva inne i kroppen och har därför några

säkerhetsdagar (precis som en p-dator).
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2018-01-22 10:49Hormonfritt med Natural Cycles - Egoinas

Sida 3 av 13http://egoinas.se/2017/07/30/hormonfritt-med-natural-cycles/

Man vaknar, mäter sin temperatur, för in siffrorna i appen och sedan får man veta om man är fertil eller inte.
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2018-01-22 10:49Hormonfritt med Natural Cycles - Egoinas

Sida 4 av 13http://egoinas.se/2017/07/30/hormonfritt-med-natural-cycles/

Nu har jag provat appen i tre veckor och såhär ser det ut hittills. Till en början innan appen kan min cykel är det

lite fler röda dagar, men som ni ser har jag redan fått många gröna.

 

Eftersom jag använt både en p-dator och nu använder Natural cycles tänkte jag att jag kan köra en utvärdering

om vad jag tycker hittills i plus och minus:

+ Den är så mycket enklare att använda än en p-dator. Jag behövde läsa hela bruksanvisning två gånger för att

förstå mig på min p-dator, men NC är verkligen användarvänlig.

– Man måste föra in siffrorna från termometern manuellt i appen. Det kan vara jobbigt om man är jättetrött.

Man vill ju gärna inte ange en siffra fel…hehe.
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2018-01-22 10:49Hormonfritt med Natural Cycles - Egoinas

Sida 5 av 13http://egoinas.se/2017/07/30/hormonfritt-med-natural-cycles/

+ Man har alltid med sig sin cykel, prognos och hur ens temperatur sett ut i telefonen. Perfekt för en nörd som

mig som gärna vill gå in och titta då och då, t.ex. på tåget. Tidigare har jag kompletterat min p-dator med en

mens-app. Men nu slipper jag det, allt är på ett ställe.

– Termometern låter jättemycket. Det här är faktiskt väldigt störigt. Måste den pipa så mycket? Det är tur att jag

går upp efter F, annars hade det nog varit ganska irriterande för honom.

+ Det är inga problem om man missar att mäta vissa dagar. Man kanske får flera röda dagar bara.

 

Jag ska återkomma med vad jag tycker när jag provat appen under en längre tid, men hittills är jag jättenöjd!

Appen är en prenumerationstjänst som kostar 49 kronor i månaden (eller 590 kronor för ett år). Här kommer ett

erbjudande! Anger du rabattkoden regina och köper en årsprenumeration får du en termometer på köpet och

gåvor till värde av 267 kronor (Durex-kondomer och tamponger). GÅ IN HÄR för att läsa mer om erbjudandet

eller beställa!

Jag måste säga att jag är så tacksam över att det numera finns så många bra alternativ till preventivmedel. Det

borde kanske vara självklart men på min tid (haha, låter som jag är 100 år), var p-piller och kondom det enda jag

kände till. Jag tål inte hormoner som ni vet och hade detta funnits för tio år sedan hade jag sluppit må så dåligt.

Det är dock individuellt, så om du mår bra av p-piller eller något annat hormonbaserat alternativ så är det

jättebra! Jag hoppas att ni alla har något ni trivs med och om inte så hoppas jag att ni byter. Det går att må bra

och skydda sig och det är INTE som min gynekolog en gång sa när jag vädrade mina problem med honom att

”vissa smällar för man ta”. Sätt alltid ert mående först!

 

1  gillar

Kommentarer (44)

Jenny
30 JULI, 2017 PÅ 12:22 | #

En annan grej som är lite irriterande med termometern är att displayen är så mörk att man inte ser siffrorna om

det är mörkt i rummet. Jag brukar göra så att jag stänger av den så fort den börjar pipa, utan att kolla

temperaturen. För när man startar den igen har man några sekunder på sig att se senaste mätningen. På så sätt

kan jag kolla temperaturen när jag stigit upp (=slippa tända någon lampa direkt eller höra det jobbiga pipandet) 

! Reply

Egoina
30 JULI, 2017 PÅ 12:56 | #

Ja, bra poäng med displayen. Har inte tänkt på det nu, men kommer bli jobbigt

på vintern. Haha men så smart! Så ska jag också göra 

! Reply



64 
 

 



65 
 

 

2017-11-06 12:52Bianca Ingrosso » NATURAL CYCLES – vänligen läs!

Sida 2 av 10http://biancaingrosso.se/2017/06/19/natural-cycles-vanligen-las/

Vi kvinnor har ju fått den stora äran att få bära våra barn för att sedan göra det magiska att få uppleva en födsel ur våra egna kroppar. Det är så häftigt och jag ser

så mycket fram emot att bli mamma. Men som många andra kvinnor där ute så är jag inte redo just nu för att bli mamma och har sedan jag var 16 år gått på

preventivmedel för att förhindra en graviditet.

Det finns tusentals preventivmedel där ute som fungerar helt olika från kropp till kropp. Vissa bättre för den ena än den andra och detta är ett väldigt känsligt

ämne men som jag vill upplysa. Det finns preventivmedel som skyddar för könssjukdomar så som kondom (vilket alltid rekommenderas) och andra medel som

skyddar kroppen inifrån från att bli gravid. Många går runt med fel preventivmedel i flera år utan att utforska möjligheten om bättre preventivmedel för just dig

& din kropp.

Jag exempelvis har testat på nästan varenda p-piller som finns samt p-stav under 1 1/2 år och inget av det har funkat på mig. Jag får ojämna blödningar (hade ju

14 månaders konstant mens av min p-stav) blir svullen & viktuppgång, känner nedstämdhet som utvecklas till depression, blir enormt känslig & arg överlag, får ont i

magen etc…. Jag känner helt enkelt inte igen mig själv när jag går på p-piller eller p-stav och känner knappt att min kropp tillhör mig. Det är svårt att

förklara men allt blir bara skit liksom.

Därför blev jag otroligt glad när Natural Cycles (http://bit.ly/2s4NB3h) kontaktade just MIG. Jag känner att jag är den perfekta kandidaten för att testa på detta

och ge er min 100% ärliga recension om denna typ av preventivmedel.

a36d89d8-3475-4ef1-98f1-e2b6d3dfb9db.jpg
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2017-11-06 12:52Bianca Ingrosso » NATURAL CYCLES – vänligen läs!

Sida 3 av 10http://biancaingrosso.se/2017/06/19/natural-cycles-vanligen-las/

För er som inte vet vad Natural Cycles är så ska jag försöka förklara mig kortfattat här så ni orkar läsa för jag vill så gärna att ni ska ta er tiden att läsa detta 

Natural Cycles är i sin form en termometer & en app som fungerar som ett preventivmedel. Helt utan hormoner, utan sidoeffekterna & ger dig en sexuell frihet.
Appen ger dig möjlighet att verkligen lära känna din kropp & hur din cykel fungerar. För vissa är det kanske redan självklart hur era cyklar fungerar om ni kring

samma datum varje månad får er mens & ni då lärt er räkna ut när ni är fertila & inte.

Men detta är ett perfekt naturligt sätt för dig (som är lite som mig) som inte helt har koll och vill känna dig lite säkrare på ett naturligt sätt utan alla jobbiga
bieffekter. Självfallet så är inget preventivmedel 100% säkert än för vi har inte kommit dit i utvecklingen än men jag tror stenhårt på denna produkt & har hört

mycket gott om denna.

För det är just det Natural Cycles går ut på. Att appen (tack vare termometern, som du tar varje morgon innan du går upp ur sängen) visar när du är fertil med röd
text med orden Använd Skydd och när du inte är fertil med grön text och orden Ej fertil. På dessa ”röda dagar” måste du använda skydd (eller avstå) för att inte

riskera att bli gravid. Och på det ”gröna dagarna” behöver du endast skydd för könssjukdomar då du inte (med 99,5% säkerhet) kan bli gravid.

3bee5a3a-8510-4e60-b20b-bea62ebcfe5a.jpg
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2017-11-06 12:51Ingen PMS-medicin - Isabella Löwengrip

Sida 1 av 3http://www.isabellalowengrip.se/2017/06/ingen-pms-medicin/

JUNI 29 2017 AT 17:00 - ÖVRIGT SPONSRAD

Ingen PMS-medicin
DELA PÅ: � FACEBOOK

– I samarbete med Natural Cycles –

Ni som följt mig under en lång tid vet att jag tack vare Natural Cycles har stenkoll på min cykel. Det
har gjort det enklare för mig att planera semestrar och resor med allt vad det innebär. Med hjälp av
termometern och appen behöver jag aldrig bli överraskad av mensen vilket i alla fall jag tycker är
ganska skönt. Jag vet alltid vad som är på gång och hur jag kommer att må. På tal om måendet
har jag slutat med min PMS-medicin Premalex efter skilsmässan, jag känner mig lyckligare överlag
så jag behöver dom inte. Det hade mycket med livssituationen. Det räcker med att jag ser i NC-
appen när PMS:n är på gång och har det i åtanke. Visst är det lite tyngre dom dagarna, men inte
så tungt att medicinen behövs.

Nu har Natural Cycles ett sommarerbjudande till er som vill prova. Med av koden Isabella får du för
590 kronor 1 års prenumeration, en basaltermometer (värde 199 kronor) samt tamponger (från
Durex) och probiotiska tamponger (från Ellen) till ett värde av ca 267 kronor :- )

– I samarbete med Natural Cycles –

GODBITAR FRÅN HEMNET X 3
Snygg styling och med mycket att
vila ögat på. Till salu...

ANNALISSJANIS ANNALISSJANIS SANNAFISCHER
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2017-11-06 12:54VILKET PREVENTIVMEDEL? - Ida Warg - Metro Mode

Sida 1 av 9http://idawarg.se/2017/05/14/vilket-preventivmedel/

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av metromode.se. Genom att använda metromode.se godkänner du detta.

LÄS MER JAG FÖRSTÅR!
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 Inlägg i samarbete med Natural Cycles 

VILKET PREVENTIVMEDEL?
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2017-11-06 12:54VILKET PREVENTIVMEDEL? - Ida Warg - Metro Mode

Sida 2 av 9http://idawarg.se/2017/05/14/vilket-preventivmedel/

God morgon vänner! Idag ska jag prata om ett ämne som jag tycker är väldigt
intressant och som många frågar mig om. Vad använder jag för preventivmedel.

Mellan jag var 16-25 så har jag använt alla möjliga sorters p-piller och varje
gång har det slutat med samma visa. Jag kan nog sätta en check på varenda
symtom av biverkning jag får. Jag blir väldigt ledsen, känslig, okåt och har

humörsvängningar från hell. Har alltid fått höra att jag måste byta sort men efter
att ha testat typ 10 olika tog jag beslutet för 5 år sedan att aldrig mer utsätta min
kropp för p-piller. Vi alla är olika men just min kropp funkar inte med p-piller i

alla fall.

För ca 2 år sedan fick jag upp ögonen för Natural Cycles genom en annan
bloggare och har sedan dess använt mig av det och är så tacksam. Nu
äntligen har det också blivit EU-godkänt och är världens första, godkända
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2017-11-06 12:54VILKET PREVENTIVMEDEL? - Ida Warg - Metro Mode

Sida 3 av 9http://idawarg.se/2017/05/14/vilket-preventivmedel/

preventivmedels app.

Så här använder du Natural Cycles:
� Så fort du vaknar tar du temperaturen innan du klivit upp ur sängen.

� Slå in din temperatur i appen.
� Appen räknar ut om du har en grön eller röd dag. Är det grönt är det bara att
tuta och köra och har du rött så bör du skydda dig eller låta bli sex om du inte är

sugen på barn.

Jag är så tacksam att det finns ett preventivmedel för mig som inte ger
biverkningar. Är ni också sugna på att testa så kan jag nu meddela att det finns

ett erbjudande då ni köper 1 årskit av Natural Cycles för 590kr så ingår
termometer och gåvor värda 230kr (bla. ekologiska tamponger).

� För att ta del av erbjudandet så gå in –> HÄR och ange koden: idawarg.

 

KOMMENTERA

Namn*

E-post*

Webbadress
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Sida 3 av 14http://vanja.metromode.se/2017/05/25/2017_may_att-planera-for-att-bli-eller-inte-bli-gravid/

Jag slutade med p-piller när jag var omkring 21-22 eftersom jag inte ville stoppa i mig hormonpiller i
onödan, och sen dess har kondom varit det preventivmedel jag använt mig av. Det har funkat bra, men
när man är i en stadig relation (oj vad sexualupplysigt det där lät, men ni hajar #ElvaÅrAndCounting)
kan det vara bra med andra alternativ. Som Natural Cycles som jag nu testat, och jag måste säga att jag
tycker denna uppfinning är smått genial.

Det är världens första och enda EU-certifierade preventivmedelsapp som alltså hjälper en att planera
kring önskade eller icke önskade graviditeter – helt utan biverkningar. Allt man behöver är ovan duo:
en basaltermomenter (extra exakt som visar temperaturen med två decimaler) och själva appen.
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Det funkar på så sätt att man genom att få benkoll på sin menscykel också får benkoll på de dagar
(omkring 6 per cykel) som man kan bli gravid. När man fått koll på dessa dagar kan man planera kring
dem, och alltså använda appen både om man vill bli gravid – eller om man inte vill bli det.
Hur gör man då? Jo, varje morgon (det första man gör, innan man ens stigit upp ur sängen) mäter man
sin temperatur under tungan med Natural Cycles termometer. Sen matar man in värdet i appen…
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…som visar en röd eller grön dag, beroende på om man kan bli gravid eller inte. Så sjukt fiffigt! Vad
som kan vara bra att veta är att det såklart behövs en inkörningsperiod för att appen ska få koll på just
ens egen menscykel. Så man får ha lite tålamod i början och vara noggrann med att mata in sina värden,
så att prognosen blir så säker som möjligt.
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Såhär ser det sen ut i appen, det här är min prognos för juni och juli. Appen hjälper också till om man
planerar en graviditet, genom att peka ut ägglossningen. Den tipsar dessutom om vilka dagar som är
bäst att ta ägglossningtest på, nåt jag skulle behövt när vi skulle producera Iggy – jag tror jag körde
ägglossningstest varenda dag i typ tre veckor för att hitta rätt ha ha.


