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Sammanfattning 

Titel: Vem? Säger vad? I vilken kanal? Till vem? Med vilken effekt?  
           - Bloggen som en del av företags marknadskommunikation 
 

Författare: Josefine Barsk och Sofia Lindberg 

Handledare: Staffan Hård af Segerstad 

Bakgrund och problem: Bloggen som marknadskommunikationsverktyg har ökat de 
senaste åren. Företag har börjat kommunicerar budskap via bloggtexter med 
förhoppning om att öka dess trovärdighet och därmed effekt, vilket väckt en debatt 
angående produktplacering och smygreklam. Hur kan företag tillämpa bloggen som 
marknadskommunikationsverktyg utan att gå emot svensk lag och vad finns det 
egentligen för risker och möjligheter med detta?  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga företags tillvägagångssätt att avsiktligt 
använda privata bloggar i sin marknadskommunikation samt identifiera eventuella 
risker och möjligheter med detta.  

Metod: Vår studie bygger på en kvalitativ metod där vi genomfört blogganalys av 
Sveriges tio största privata bloggar. Vi har vidare intervjuat 15 företag som är 
verksamma med marknadskommunikation via dessa bloggar. Sekundärdata har 
samlats in genom litteratur, artiklar och elektroniska källor.    

Slutsats: Företag använder bloggen som ett komplement till traditionell media. 
Marknadskommunikationen via dessa tillämpas i form av banners, tävlingar och 
sponsring av olika aktiviteter. Produktsponsring har på senare tid blivit populärt för att 
på så sätt hamna i bloggens text, vilket ses som det mest trovärdiga budskapet. De 
möjligheter som företag ser med detta kommunikationsverktyg är att budskapet blir 
trovärdigt och mer personligt då bloggaren ses som en inflytelserik person som många 
ser upp till. Det är även ett mätbart och relativt billigt verktyg att tillämpa för att nå en 
specifik målgrupp. Risker som företag reflekterat över är främst att bloggen är ett 
okontrollerat forum där företagen lämnar ut varumärket till konsument och därmed 
tappar kontrollen över vad som kommuniceras till marknaden. Bloggen som 
kommunikationsverktyg kommer fortsätta växa så länge bloggarna har många läsare 
och företag därmed kan nå ut till specifika målgrupper. Nya trender och förändringar 
på marknaden kommer medföra att bloggen utvecklas eller tar ny form för fortsatt 
interaktiv aktivitet på internet.    

Förslag till vidare forskning: Det som vi funderat över under studien gång är hur 
konsumenter ser på att företag samarbetar med bloggare. Att tillämpa en kvantitativ 
metod för att genomföra en sådan studie skulle vara intressant för kunna applicera 
resultatet på en större population och därmed utläsa mer djupgående effekt av 
kommunikationen. 

Nyckelord: Marknadskommunikation, bloggar, företag, effekt, trovärdighet 

  



 
 

Abstract 

Title: Who? Says what? In which channel? To whom? With what effect?  
            - The blog as part of corporate communications 

Authors: Josefine Barsk and Sofia Lindberg 

Supervisor: Staffan Hård af Segerstad  

Background and problem: The blog as a marketing tool has increased in recent years. 
Companies have started to communicate messages through blog texts with the hope 
to increase their credibility and thus power, this has raised a debate on product 
placement and hidden advertising. How can companies apply blog communication as a 
marketing tool without violating the law and what are the risks and opportunities of 
this approach? 

Objective: The aim of this paper is to map and identify companies’ ways of deliberately 
using private blogs in their marketing strategy and how to deal with potential risks and 
opportunities sprung from this form of marketing.  

Method: Our study is based on a qualitative approach in which we implemented an 
analysis of the ten largest private blogs in Sweden. We also interviewed 15 companies 
who are active in communicating through these blogs. Secondary data were collected 
through literature, articles and electronic sources.  

Conclusion: Companies are using blogs as a complement to traditional media. 
Commercial communications through these blogs are applied in the form of banners, 
contests and sponsorships of various activities. Product sponsorship has recently 
become a popular way for companies to end up in the blog text, which is seen as a 
more credible medium. The opportunities companies see with this communication tool 
is that the message is credible and more personal because bloggers are seen as 
influential people who many look up to. It is also a measurable and relatively 
inexpensive tool to use to reach a specific audience. Risks that companies are aware of 
are the fact that a blog is an uncontrolled forum where company brand care is 
outsourced to the blogger and then viewed by the end consumer. This creates a loss of 
control over what is communicated to the market. The blog as a communication tool 
will continue to grow as long as blogs have many readers and therefore can reach out 
to specific target groups. New trends and market changes provide incentive for 
continued evolution and development of the blog, or will make the blog shift shape 
into a new form for further interactive activity on the Internet.  

Proposal for further research: What we thought about during our research is how 
consumers look at the companies’ collaboration with bloggers. To implement a 
quantitative research study would be interesting. By doing so we would be able to 
better understand the profound effect blog marketing has on the population.  

Keywords: Marketing communication, blogs, corporations, effect, credibility 
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1. Inledning 

Detta kapitel ska ge läsaren kunskap om marknadskommunikation via bloggar samt ge 

en bild av de problem som vi ser med fenomenet. Problemdiskussionen leder i sin tur 

fram till syftet med vår studie och därefter presenteras vår problemformulering. 

Relevanta definitioner kommer vidare presenteras för att ge läsaren en förståelse för 

vår tolkning av återkommande begrepp i studien.  

1.1 Bakgrund 

Reklaminvesteringarna ökade markant i Sverige förra trots att finansiell kris och 

lågkonjunktur drabbade stora delar av landet. Anmärkningsvärt är att dagspress som 

är det största reklammediet tappade drygt tre procent medan reklaminvesteringar på 

internet stod för den största delen av ökningen. Uppgången för reklam på internet var 

hela 18 procent jämfört med år 2007. (www.irm-media.se) Internet tros vara mindre 

känsligt för konjunkturnedgång jämfört med andra medier med anledning av att det 

har många av de egenskaper som annonsörer efterfrågar i svårare tider, det vill säga 

snabbhet, nischning, direkt kommunikation, utrymme för interaktivitet samt är 

kostnadseffektiv som marknadsföringskanal. (Quelch & Jocz 2009, www.e24.se) 

Internet som idag är ett dagligt inslag i majoriteten av den svenskas befolknings liv, 

började utvecklas under 1950-talet. Det skulle dock dröja ända till slutet av 1990-talet 

innan dess genombrott kom. Internet innebar en revolution som komma att ändra 

många förutsättningar i samhället, framför allt har möjligheterna till att söka 

information och kommunicera ändrats radikalt. Som en snabb och enkel kanal för att 

söka information står internet som den vanligaste informationskällan i samhället, 

dessutom har internet öppnat upp för nya kommunikationsverktyg och nätverk. 

(Albaum et al 2005; Urban 2004)  

Många företag har börjat upptäcka fördelarna med att använda internet i sin 

marknadskommunikation. Internet har introducerat nya verktyg för företag att 

kommunicera sitt budskap och sälja sina produkter. Det har även gjort att företag kan 

erbjuda kundanpassad service utan höga kostnader och snabbt leverera 

individualiserad reklam som passar specifika kunder, vilket bidrar till en förbättrad 
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marknadskommunikation. (Urban 2004, Hoffman & Novak 1996) Detta har lett till att 

allt fler företag väljer att annonsera och sprida sitt budskap via internet istället för att 

använda sig av de traditionella kommunikationskanalerna, såsom TV, radio och 

dagspress, då det är möjligt att nå en bredare målgrupp på ett mer effektivt och 

mindre kostsamt sätt. (www.irm-media.se)  

Internets intåg och skapandet av nya kommunikationsvägar har gjort att företag sökt 

nya verktyg för att kommunicera med marknaden och konsumenterna. Utforskandet 

av internet har bidragit till att företag hittat till den så kallade bloggsfären. En blogg är 

en skrift som är designad för att bli sedd och läst av allmänheten och kan liknas vid en 

elektronisk dagbok. Det är ett sätt att kommunicera via internet, både för den som står 

bakom bloggen och för de som läser. Fokus ligger i att bloggaren, det vill säga 

skribenten bakom sidan, kontinuerligt uppdaterar sin blogg för besökarna. Bloggare 

använder bloggen för att bland annat skriva om sin vardag, sina intressen, hålla 

kontakten med familj och vänner alternativt nyttjar den som ett 

kommunikationsforum. (Blood 2002) Fenomenet började utvecklas under slutet av 

1990-talet och trenden för bloggande har vuxit explosionsartat under de senaste tre 

åren. Från att ha varit ett relativt okänt begrepp för 10 år sedan är det idag en term 

som majoriteten av Sveriges befolkning är bekant med. (Tremayne 2007; Frankel 2005)  

 

När företag hittade till bloggsfären skedde en kommersialisering av bloggarna. Idag 

väljer företag om de själva vill skriva en blogg alternativt sponsrar eller betalar för att 

synas på specifika bloggar. (Blood 2002) Bloggarna kan ses som en del i att 

effektivisera marknadskommunikationen då många läsare av en och samma blogg 

vanligen består av likasinnade individer i samma åldersgrupp, med samma intressen 

och/eller åsikter, vilket kan underlätta en riktad kommunikation. Via internet och 

bloggar kan företag nå en stor del av en specifik målgrupp relativt enkelt och 

kostnadseffektivt. (Blood 2002; Urban 2004)  

Att som företag marknadsföra sig via en blogg, antingen genom annonsering eller få 

bloggaren att nämna företaget samt deras produkter i sin text, kan få stort genomslag 

http://www.irm-media.se/
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då personen anses ha inflytande över sina läsare. (Blood 2002) En bloggare kan anses 

vara mycket inflytelserik då det är en person som ofta har särskilt högt intresse i 

specifika ämnen. Dessa personer har stor potential att påverka och influera en 

målgrupp framförallt om det de säger anses trovärdigt. (Baines et al 2008) 

1.2 Problemdiskussion 

Det är viktigt att förstå hur kommunikation fungerar för att företag ska kunna föra ut 

sitt budskap på ett meningsfullt sätt. Att förstå kommunikationsteorier skapar 

förutsättningar för att lyckas. Ursprungligen sågs marknadskommunikation, som då 

kallades promotion, som ett försök till att övertyga människor att köpa produkter och 

tjänster. Det handlade om envägskommunikation med fokus på produkterna vilket 

följaktligen resulterade i kortsiktiga perspektiv på marknadsföringsarbetet. Detta 

perspektiv har fått bana väg för termen marknadskommunikation, vilket delvis är ett 

resultat av en vidgning av media och de verktyg som kan användas, däribland internet 

och bloggar. Vid samma tid var det skift från mass- till personligkommunikation med 

större fokus på integrerade aktiviteter. Den moderna definitionen av 

marknadskommunikation handlar om en styrande process genom vilket en 

organisation försöker engagera sig i sin varierande publik. Genom att förstå en 

målgrupps kommunikationsmönster, försöker företag utveckla budskap som kan 

förstås och sedan leda till handlig av målgruppen. (Fill 2005)  

Den tidigare envägskommunikationen mellan företag och konsument har som nämnts 

ovan bytts ut mot en mer integrerad kommunikation. Förändringarna i omvärlden, 

framförallt internet, har haft stor inverkan på denna process. Det handlar numera om 

att ta hänsyn till de influenser som kommer från andra personer när företag 

informerar och försöker påverka konsumenterna att tänka eller agera på ett visst sätt. 

Kommunikationen flödar mellan medlemmar i en målgrupp i vad som anses vara ett 

kommunikationsnätverk. Det är interaktiv kommunikation som avbildar stor del av den 

moderna kommunikationen och interaktion ses således som en väsentlig del av 

kommunikationsprocessen. (Baines et al 2008) För att företag på bästa sätt ska kunna 

anpassa sig till den nya kommunikationen samt ta tillvara på internet och bloggarnas 
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möjligheter samt göra marknadskommunikationen så effektiv som möjligt, krävs det 

nya verktyg och arbetssätt. (Urban 2004) Intressant att undersöka är om företag har 

detta i åtanke när de använder bloggen som kommunikationsverktyg samt att ta reda 

på vad de har för strategi bakom denna kommunikationssatsning.  

Bloggen ses som ett kreativt medieval som ligger i tiden och dess effekter som ökad 

publicitet är en följd som tydligt går att se. (Dahlén 2005) Att annonsera på bloggar kan 

vara ett naturligt steg i att följa utvecklingen och använda innovativa former av 

kommunikationsforum. För att stärka sin position och konkurrenskraft på marknaden 

kan det således vara ett naturligt steg för många företag att ta, men effekten kanske 

kan bli det motsatta? När allt fler företag väljer bloggen som kommunikationsverktyg 

torde det möjligen uppstå en risk med att det enskilda företaget blir en i mängden och 

det unika med att annonsera på bloggar försvinner. Det intressanta med detta 

resonemang är att se vad företagen ser för risker med detta kommunikationsverktyg 

och vilka möjligheter de tror verktyget kan erbjuda.  

Internet tillsammans med TV, radio och press utgör kommunikationsmedier som 

används för att sända ett budskap vid planerade marknadskampanjer. Oplanerade 

budskap skapas av konsumenters konsumtionserfarenheter, det vill säga information 

om en organisation, dess trovärdighet, dess sätt att operera, deras produkter och 

service, kommunicerat från en person till en annan.  Andra referenser, artiklar och 

rykten tillhör också kategorin av oplanerade budskap och dessa anses vara de mest 

trovärdiga. (Grönroos 2007) Planerade budskap från masskommunikation anses vara 

mindre trovärdiga informationskällor. Anledningen är att konsumenterna är medvetna 

om att detta är ett försökt till att påverka och styra deras bild av företaget och/eller 

deras produkter. Ett problem inom marknadskommunikationen är att det vanligen är 

den minst trovärdiga källan av budskap om företag och deras erbjudanden, det vill 

säga planerade budskap, som normalt är planerat som en del av 

marknadskommunikationsprogrammet. Den mest trovärdiga källan, kommunikation 

mellan konsumenterna, ignoreras och utgör således inte en del av 

marknadskommunikationsprogrammet. En trolig anledning till detta är att oplanerade 
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budskap är svåra att planera och det är lättare att lägga pengar på att utveckla 

planerade budskap och använda annonsering. (Grönroos 2007) Det är följaktligen av 

intresse att undersöka om företag kan, via bloggar, planera för typen av ”oplanerade” 

budskap och därmed öka effektiviteten. 

Genom användandet av bloggar som en del av företagets marknadskommunikation 

skulle företagets effektivitet således kunna öka. En bloggares skrift kan ses som en 

variant av oplanerat budskap. Omnämnande av ett företags produkt i en dennes skrift 

kan ha stor genomslagskraft på marknaden då läsaren får känslan av att det är 

oplanerad marknadskommunikation som därav framstår som mer trovärdig och 

relevant för sammanhanget. (Rayport 2001) Företags användning av bloggar i sin 

marknadskommunikation är dock ett nytt område och anpassningen till detta är 

således inte fulländad. Det torde finnas risker med att marknadsföra sig via bloggar 

eftersom det är ett okontrollerat forum där varumärket läggs ut på konsument, frågan 

är vilka risker företagen ser och hur dessa hanteras? Hur kan varianter av 

samarbetsformer med bloggar se ut och hur fungerar det? 

Annonsering via bloggtexter kan ses av konsumenter som ett sätt att ”smyga” in 

reklam och har på senare tid väckt en debatt med stor uppmärksamhet i media. 

Problem och förvirring vad gäller smygreklam och vilka regler som gäller kräver en 

anpassning som tillgodoser alla intressenter. Att anpassa planerade budskap som ska 

se ut som oplanerade efter regelverkets ramar kan med stor sannolikhet minska dess 

önskade effekt att påverka läsaren då köpta texter torde göra en blogg mindre 

intressant att läsa och därmed tappa besökare. Hur kan företag öka effekten av sin 

kommunikation via bloggar genom att få den att framstå som oplanerad samtidigt som 

den håller sig i linje med marknadsföringslagen1? Kan företag på ett lagligt sätt påverka 

det som bloggaren skriver eller kan det som skrivs på bloggen till och med utgöra ett 

hot mot företagen då de inte kan kontrollera skriften? 

                                                             
1
 Se avsnitt 5.7 
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1.3 Problemformulering 

Hur använder företag privata bloggar som en del av sin marknadskommunikation? 

Vilka risker respektive möjligheter kan uppstå då företag använder privata bloggar i sin 

marknadsföring?  

Hur ser företag på bloggens framtid som kommunikationsverktyg? 

1.4 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att kartlägga företags tillvägagångssätt att avsiktligt använda 

privata bloggar i sin marknadskommunikation samt identifiera eventuella risker och 

möjligheter med detta.  

1.5 Avgränsning 

Vi kommer endast studera fenomenet bloggar och marknadskommunikation via dessa 

ur ett företagsperspektiv. Detta betyder att vi inte kommer att kommentera eller 

reflektera över hur företaget uppfattas av bloggens läsare eller av deras konsumenter. 

Vi kommer dessutom att avgränsa oss till att endast utforska de tio största privata 

bloggarna i Sverige, skrivna i textformat, oavsett ämneskategori. Proffsbloggar som 

vanligen bloggar för ett företag anser vi är svåranalyserade då de redan är i samverkan 

med en specifik organisation och således har andra avsikter med sin existens. I dessa 

fall anser vi att det handlar om en annan avsikt med marknadskommunikationen och 

således faller utanför ramarna för vårt ämnesområde.    
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1.6 Begreppsdefinitioner 

Blogg - ”Blogg är en personlig och öppen dagbok på webben. Man kan även se 

begreppet som ett mellanting mellan personliga kolumner i dagstidningar och 

dagböcker. En typisk blogg innehåller iakttagelser och synpunkter på dagsaktuella 

händelser, länkar till intressanta och aktuella webbsidor m.m. Bloggar publiceras 

genom att man uppdaterar en webbsida, via e-post eller via en kombination av dessa. 

Det finns speciell programvara för att skriva bloggar och även webbplatser som ger 

stöd för att skapa dem.” (www.ne.se) 

Bloggsfären – Bloggsfären används för att beskriva det sammanlänkande nät av 

bloggar som uppstår genom inlägg, kommentarer och andra referenser genom 

bloggar. (Frankel 2005) 

 Privatbloggar – Privata bloggar är uppstartade och drivs av privatpersoner. 

Dessa individer bloggar inte för något företag utan är helt självständiga.  

(www.bloggportalen.se) 

 Proffsbloggar – Proffsbloggar drivs ofta av kända individer som bloggar med ett 

medieföretag bakom sig. (www.bloggportalen.se) 

Marknadskommunikation – Marknadskommunikation är en del av 

marknadsföringsmixen och är den moderna benämningen för vad som tidigare 

kallades för promotion eller påverkan. (Baines 2008) Denna aktivitet innefattar direkt 

försäljning, public relations, sales promotion, annonsering samt sponsring. (Kotler et al 

2005) 

  

http://www.ne.se/
http://www.bloggportalen.se/
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1.7 Tidigare studier och kunskapsbidrag  

Då bloggen är ett relativ nytt fenomen och marknadsföring via privata bloggar nu på 

senare tid blivit föremål för uppmärksammade diskussioner, är tidigare studier inom 

detta område förhållandevis begränsat. De uppsatser som vi påträffat inom detta 

område har bland annat utforskat bloggen som fenomen och dess påverkan på 

individers identiteter, där fokus låg på att utreda hur individers vardagliga liv påverkas 

av bloggaren. (Christiansen & Leverin 2009) Bloggens påverkan på trovärdighet och hur 

trovärdigt word-of-mouth är när det används inom bloggsfären har det också skrivits 

om. Författarna har haft som avsikt att kartlägga vilka faktorer som gör bloggen 

trovärdig utifrån ett marknadsföringsperspektiv. (Borg et al 2007) Vi har i vår 

undersökning av tidigare studier dock inte påträffat några vetenskapliga artiklar som 

utreder marknadskommunikation via privata bloggar. Däremot finns det artiklar skrivet 

om bloggen och bloggsfären som fenomen som vi tagit inspiration ifrån. Vi har även 

följt debatten angående smygreklam i bloggsammanhang vilket gett oss en 

förförståelse inom området. (Se exempelvis Ferguson 2008; Sullivan & Krall 2008; 

www.di.se; www.dn.se; www.svd.se)  

Med hänseende till senaste tidens debatter angående smygreklam i blogginlägg anser 

vi vår studie vara av hög relevans. Då vi studerar detta fenomen ur ett annat 

perspektiv än tidigare studier anser vi vår studie bidra med vår syn på området 

marknadskommunikation via bloggar. Avsikten med denna studie är att ge ett 

kunskapsbidrag till företag i Sverige som vill vara, eller redan är verksamma med 

bloggar som en del av sin marknadskommunikation. Vi avser ge en bild av hur bloggar 

kan vara användbart i ett företags marknadskommunikation. Vidare kommer vi lyfta 

fram eventuella risker och möjligheter som kan uppstå när företag förekommer i 

bloggsammanhang. Denna studie kommer även vara användbar för studenter och 

forskare på universitet som vill få inspiration till ytterligare forskning inom detta 

relativt nya område.  

http://www.di.se/
http://www.dn.se/
http://www.svd.se/
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1.8 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiens genomförande – Vi presenterar varför vi valt att tillämpa den 

kvalitativa metoden samt varför vår studie är av induktivt slag. Vi kritiserar 

och reflekterar över vårt metodval samt klargör vår databearbetning.  

Inledning – Vi vill introducera läsaren i ämnet samt ge en bild av det 

problem som vi ser med bloggar som kommunikationsverktyg. Denna 

diskussion leder i sin tur fram till problemformuleringen och studiens syfte.   

Marknadskommunikation via bloggar – Vi presenterar resultatet av vår 

blogganalys samt lyfter fram relevant information utifrån våra intervjuer. 

Dessa ligger till grund för den diskussion som presenteras i analysen.  

Resultat och vidare forskning – Här presenterar vi resultatet på 

uppsatsens problemformulering samt ger rekommendationer till vidare 

forskning inom området.  

Kartläggning av marknadskommunikationsteorier – Här presenteras de 

teorier som vi anser är relevanta för genomförandet av vår studie. Detta skall 

ge läsaren förståelse för hur vi tolkat teorin som ligger till grund för analysen. 

 

Analys – I detta avsnitt för vi samman vår empiri med teorin vilket i sin tur 

kommer resultera i ett resultat av vår problemformulering och syfte. 

Blogg – Ett eget kapitel om blogg som fenomen samt dess historia 

presenteras. Detta skall ge läsaren en bakgrund till fenomenet blogg för att 

vidare i uppsatsen lättare förstå vår presenterade empiri samt analys.  
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2. Studiens genomförande  

I detta kapitel presenterar och kritiserar vi det tillvägagångssätt som vi använt oss av 

för att genomföra denna studie. Vi motiverar val av metod för genomförande samt 

klargör vårt förhållningssätt till vetenskapen.  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

För att läsaren ska förstå vår studie klargör vi först vår syn på kunskap och vårt 

förhållningssätt till vetenskapen. Det vetenskapliga förhållningssättet ligger till grund 

för vilken forskningsmetod som vi avser tillämpa. Denna forskningsmetod är ett 

resultat av vår syn på verkligheten, människan, kunskapen och vetenskapen. (Starrin & 

Svensson 1994) Nedan presenteras vårt förhållningssätt för att klargöra för läsaren 

vilken syn vi har på respektive område.  

 

 

            

        Fig 1: Vetenskapsteoretiska utgångspunkter, Starrin & Svensson 1994 

I denna uppsats tolkar vi verkligheten som subjektiv på grund av att vi anser att 

människan ser, förstår och uppfattar samhället på olika sätt. Ingen ”verklighet” är den 

sanna därför att den kan ha olika innebörd beroende på individ. Vi vill med denna 

studie belysa enskilda individers uppfattning om deras företags 

marknadskommunikation tillsammans med fenomenet blogg/bloggare, vilket är deras 

subjektiva syn. Dessa uppfattningar tillsammans ger oss en bild av ämnet och 

fenomenet, och är en förutsättning för att uppnå vårt syfte.   

Vår syn på kunskap är i enlighet med Starrin och Svensson (1994), att kunskap inte är 

objektiv utan snarare att en subjektiv uppfattning har blivit allmänt accepterad i 

samhället. Vi menar att kunskap är hur vi upplever samhället, inte hur det egentligen 

är. Som individer har vi en föreställning om något som vi tror är sant, det vill säga 

Verklighet    Människan          Kunskap             Vetenskap                Metodsyn 
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överrensstämmer med övriga samhällets uppfattning. Kunskap innebär även ett slags 

psykologisk tillstånd där personen tror på den kunskap som han eller hon besitter. 

(Hartman 2004)  

Vetenskapen är enligt Chalmers (1999) något som är mäktigt och har stort inflytande 

över våra liv. Den presenterar en världsbild som genom utbildning förmedlas till ett 

stort antal människor i samhället. Vetenskapsteori handlar om att försöka besvara 

frågor om vilken innebörd vetenskap, sanning och teori har. När man studerar 

vetenskapsteori är det möjligt att skilja mellan en normativ och en deskriptiv aspekt. 

Då vi har som avsikt att kartlägga bloggen som marknadskommunikationsverktyg tar 

vår uppsats avstamp i den deskriptiva metoden. Vi vill snarare beskriva än formulera 

ideal hur vetenskapen om marknadskommunikation via bloggar/bloggare bedrivs och 

förändrats. (Sohlberg 2007) 

2.3 Tolkande studie 

Hermeneutiken är ett vetenskapsteoretiskt synsätt inom humanvetenskapen där 

mänskligt handlande studeras och går i linje med våra ställningstaganden. (Sohlberg 

2007) Med hänsyn till uppsatsens syfte och vårt valda tillvägagångssätt finner vi 

hermeneutik som vår metodsyn, då vår studie är av tolkande och beskrivande karaktär. 

(Lundahl och Skärvad 1999) 

Hermeneutiken handlar om tolkning och förståelse. Förståelsen har ofta en 

känslomässig bakgrund och handlar om skiftande företeelser. Verkligheten förstås 

utifrån olika livsbetingelser och perspektiv beroende på att människor uppfattar 

världen annorlunda. En persons förförståelse blir utgångspunkt för tolkningar av 

världen och tolkningens uppgift blir att medla mellan olika förståelsehorisonter och 

överbygga skillnader i tid och rum. (Daymon & Holloway 2002) 

Vi har inte sökt någon absolut sanning eftersom vi anser att detta inte finns, då 

individer och företag uppfattar världen individuellt, och vi har därför tolkat fenomen 

såsom bloggtexter, företags agerande för att kommunicera via bloggar och erhållen 

information från intervjuer med företag. Vi har förhållit oss till insamlat material från 
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våra tolkningar, vidare har vi bearbetat detta material för att slutligen kunna göra en 

analys. 

Förförståelse och fördomar är en del av tolknigen, vilket innebär att de kunskaper en 

uttolkare redan har blir bakgrunden till dennes tolkning av ett fenomen. (Sohlberg 

2007) Med anledning av att vi läst på och tagit del av den pågående debatten om 

företags inblandning i bloggsfären hade vi en förförståelse när vi gick in i vår studie. Vi 

har dock strävat efter att gå in i varje textobservation och intervjusituation 

förutsättningslöst för att vara öppna och mottagliga för information. I ett inledande 

skede, se kapitel 1.7, har vi redovisat vår förförståelse, det vill säga tidigare studier 

inom ämnet för att göra läsaren medveten om vår grund för tolkning av material. 

Dessutom har vi i bakgrunden delgett den debatt som ligger bakom intresset för denna 

studie. De huvudsakliga delarna av intervjumaterialet kommer i sin tur att redovisas 

för att ge läsaren möjlighet till egen tolkning och kritiskt granskande av vår tolkning 

och vårt resultat.   

Inom hermeneutiken anses tolkning växa fram mellan individers förförståelse och nya 

erfarenheter, vilket leder till ny förståelse som i sin tur blir förståelse i framtiden. Detta 

är vad som benämns ”den hermeneutiska spiralen”, där förståelsen ständigt förändras. 

(Sohlberg 2007) Vår förförståelse har ändrats i samband med att vi mött ny kunskap 

vilket skapat ny förståelse för ämnet hos oss, som i sin tur påverkat vårt sätt att tolka 

ämnet. Den helhetsbild vi fått av ämnet har påverkats av de delmoment som ingått i 

vår studie och vår tolkning av dessa resulterar därefter i vårt resultat.  
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2.4 Föreställningsram 

Som tidigare nämnts är vår utgångspunkt den förförståelse och de fördomar som vi har 

när vi går in i själva forskningsprocessen. Förförståelsen är enligt Holme och Solvang 

(1997), den uppfattning som vi har om en företeelse och som vi fått genom erfarenhet, 

utbildning och annat vetenskapligt arbete. Fördomarna som vi har när vi går in i 

arbetet är å andra sidan socialt grundade subjektiva uppfattningar om fenomenet 

bloggar/bloggare som vi ska kartlägga. Det är omöjligt att helt frigöra sig från dessa 

subjektiva referensramar och det innebär att vi under arbetets gång kommer att 

präglats av det, likt alla andra forskare. Med anledning av detta går det att påstå att 

vår tidigare förförståelse som är grundad i vår utbildningsbakgrund inte är objektiv i 

egentlig mening. (Holme & Solvang 1997) Därav påstår vi att vår syn på arbetet 

kommer utgöras av ett subjektivt förhållningssätt. Vi har dock stävat efter att vara 

öppna och mottagliga för information av en neutral karaktär och inte låtit oss ledas av 

subjektiva åsikter.  

En av utgångspunkterna i vårt arbete kommer från förförståelsen där vi kom fram till 

problemformuleringar vad gäller bloggar/bloggare och marknadskommunikation, 

vilket kan kallas för vår förhandsteori. Denna problemformulering prövade vi sedan i 

det första mötet med företag och bloggarna. Vi strävade efter att försöka få en så 

fullständig bild som möjligt av vårt ämne och komma nära våra intervjuobjekt och 

deras egna upplevelser. Utifrån denna information har vi utvecklat nya uppfattningar 

och slutsatser till den tidigare problemformuleringen vilket sedan resulterar i den 

slutgiltiga versionen av vår uppsats, som slutprodukt av denna sociala process och vår 

tolkning av den. (Holme & Solvang 1997)   

En annan viktig utgångspunkt i vårt arbete är de socialt grundade fördomarna som vi 

bar med oss. I vårt arbete möttes dessa fördomar med de undersökta objektens 

(företag, marknadskommunikation och bloggar) egna uppfattningar. Vi har strävat 

efter att kritiskt pröva våra egna uppfattningar och inte förblindas av det som stärker 

våra fördomar. Prövning av våra fördomar får konsekvenser för de uppfattningar och 

slutsatser som arbetet leder fram till och detta kan även medför en korrigering av 
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fördomarna. Sammantaget fungerar de båda utgångspunkterna, förförståelse och 

fördomar, som styrande faktorer på de uppfattningar som är en slutprodukt av hela 

processen. Dessa är två olika kvalitativa delar av forskningsprocessen som hela tiden 

påverkar varandra ömsesidigt. (Holme & Solvang 1997)       

2.5  Val av ansats 

Då kvalitativa undersökningar genomförs, likt vårt tillvägagångssätt, samlas primärdata 

in via exempelvis intervjuer, som sedan analyseras och därefter testas och jämförs 

med befintliga teorier. Detta leder till att kvalitativa undersökningar ofta har tendens 

till att först resultera i en induktiv ansats där slutsatser skall dras från empirisk data, 

och därefter en deduktiv ansats då informationen skall analyseras och testas med 

befintliga teorier. (Daymon & Holloway 2002)  

En induktiv ansats betyder att författarna går från empiri till teori. I denna typ av 

ansats samlas primärdata in via exempelvis intervjuer som därefter jämförs och testas 

med befintliga teorier inom ämnet. Vi började vår studie med att läsa in oss på det 

område som vi avsåg att undersöka för att få en bakgrund i ämnet. Därefter samlade vi 

öppet in empirisk data i form av intervjuer och textobservationer. Detta försökte vi 

göra förutsättningslöst men är medvetna om vår föreställningsram, vilket gjorde att vi 

inte var helt utan förförståelse. Intervjumaterialet sammanställdes och jämfördes och 

testades därefter med befintliga teorier inom marknadskommunikation. Då 

slutsatserna har vuxit fram utifrån vår empiri och sedan stärkts med hjälp av befintliga 

teorier, har vår uppsats främst resulterat i en induktiv ansats. Eftersom vi efter 

empiriinsamlingen läste in oss på teori om marknadskommunikation som sedan 

applicerades på den insamlade empiri för att slutligen analysera studien får ansatsen 

även ett deduktivt inslag. (Lundahl & Skärvad 1999) 

2.6 Metodval 

2.6.1  Kvalitativ metod  

Då vårt syfte är att kartlägga bloggen som ett marknadskommunikationsverktyg utifrån 

ett företagsperspektiv, där vi ska bland annat ska ta reda på vad det finns för 
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möjligheter samt risker med att använda detta fenomen som kommunikationsverktyg, 

har vi valt att främst använda oss av en kvalitativ metod istället för en kvantitativ 

metod. Detta gör det lättare för oss djupgående tolka fenomenet och skapa oss en 

förståelse för hur företag tänker då de använder sig av privata bloggar/bloggare i sin 

marknadskommunikation. (Steinar & Brinkman 2009) Vi får härmed utrymme för 

dialog och eftersom vi inte anser oss ha tillräckligt med kunskap inom området för att 

formulera alla frågor i förväg är detta en metod som lämpar sig väl för vårt syfte. I 

uppsatsen finns även vissa kvantitativa inslag då vi undersökt hur många företag och 

produkter som förekom i bloggtexterna samt hur många gånger de förekom under en 

tidsperiod av sjudagar.  

Vi har tillämpat den kvalitativa metoden i form av både textobservationer och 

intervjusamtal. Tyngden i detta angreppssätt ligger i att på ett öppet och lyhört sätt 

tolka data från exempelvis intervjusamtal. Det är en flexibel metod som ger möjlighet 

till mer djupgående information än vad en kvantitativ metod har möjlighet till att 

framhäva genom exempelvis enkäter. (Jacobsen 1993; Jacobsen 2000).  

De fördelar vi ser med denna metod är att den kommer att ge oss en hög giltighet på 

våra primärdata samt generera bättre förståelse för hur företag marknadsför sig via 

privata bloggar i Sverige samt innebörden av detta arbete med hänsyn till risker och 

möjligheter. (Jacobsen 2000)  

2.6.2 Blogganalys 

Vår blogganalys genomfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Detta betyder 

att språk, betydelser och mening i dokumentet ska granskas. Utifrån dessa framhävs 

teman och fenomen som i sin tur skall analyseras och tolkas. Texten läses igenom flera 

gånger för att skapa en helhet och därefter plocka ut relevant information. (Lundahl & 

Skärvad 1999) Med anledning av den senaste tidens uppmärksammade diskussioner 

vad gäller överträdelse av lagen genom att placera ”smygreklam” i bloggtexter torde 

detta resultera i att många företag inte frivilligt medger denna förekomst vid intervju. 

Vi befarar att denna ”smygreklam” inte går att komma åt på annat sätt än genom 
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analys av bloggtexter där troliga eller starkt misstänkta fall av smygreklam kan utläsas. 

Därav kom blogganalysen att ligga till grund för en del av vår insamlade empiri. Denna 

typ av analys gav oss dessutom inblick i hur företag är verksamma och använder dessa 

sidor som kommunikationsverktyg. 

2.6.3 Intervju  

En intervju är en tvåvägskommunikation mellan en intervjuare och en respondent. 

Syftet med en intervju är att respondenten skall förmedla någon sorts kunskap, 

upplevelse, erfarenhet och värdering inom det området som avses undersökas. 

Intervjun äger rum på ett medvetet samt omedvetet plan där svar, talesätt och 

kroppsspråk skall tolkas. (Jacobsen 1993) 

Det finns olika typer av intervjuer; de kan vara utföras enskilt eller i grupp, via telefon 

eller personlig kontakt, och frågorna kan vara av standardiserad eller icke-

standardiserad karaktär. Beroende på situation får val av intervjumetod anpassas. 

(Jacobsen 1993) Den intervjumetod vi såg som mest lämpad till vår undersökning var 

enskilt utförda telefonintervjuer samt personliga intervjuer. Önskvärt hade varit att 

fysiskt närvara vid alla intervjuer men på grund av bristande resurser har det inte varit 

möjligt. Vi har intervjuat den person på respektive företag som är ansvarig för 

marknadskommunikationen och som därav torde vara den som är mest insatt i deras 

arbete med bloggar. Detta anser vi är tillräckligt för att få en bild av hur företag arbetar 

med bloggen som kommunikationsverktyg.  

En intervju kan utformas och genomföras på olika sätt. Enligt Lundahl och Skärvad 

(1999) finns det standardiserade samt icke-standardiserade intervjuer. Den 

standardiserade intervjumetoden bygger på noggrant bestämda och tydliga frågor, där 

fokus ligger på frågor inom specifika områden. Den icke-standardiserade 

intervjumetoden bygger å andra sidan på en dialog mellan intervjuaren och 

respondenten, där öppna frågor som ger mer utrymme för diskussion står i fokus. När 

denna metod tillämpas finns det möjlighet till följdfrågor som kan leda till att det blir 

lättare att tolka svaren på frågorna. (Lundahl & Skärvad 1999) 
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2.7 Genomförande 

2.7.1 Urval 

Från vår blogganalys under perioden 090302-090309 observerade vi vilka företag vars 

annonser förkom på de undersökta bloggsidorna samt företag nämnda i bloggtexter.  

De företag som förekom på sidorna med annonser hörde vi sedan av oss till via E-post 

med förfrågan om intervju. Vi presenterade vårt syfte och varför dessa skulle vara 

intressanta för studien, bifogat ser ni vår introducerande E-postmall. För att kunna 

genomföra vår analys och dra slutsatser kring ämnet ansåg vi oss behöva underlag på 

minst tio företag, våra förfrågningar resulterade i femton stycken kontakter. Ett antal 

företag hade lagt ut sitt marknadsföringsarbete på externa medieföretag, vilka vi i sin 

tur följde upp med intervju. Nedanstående tabell visar intervjuade personers 

befattning samt bransch där deras tillhörande företag är verksamt. Dessa personer och 

företag är inte namngivna med hänsyn till önskan om konfidentiell behandling av 

uppgifter.  Vidare följer en lista över de, när vi påbörjade uppsatsen, tio största privata 

bloggarna i Sverige som vi studerat när vi påbörjade uppsatsen, vilka vi använt för vår 

blogganalys.  
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BEFATTNING FÖRETAG 

Affiliateföretag 

Tidningsförlag 

Internetbaserat tjänsteföretag 

Mediebyrå 

Internetbaserat tjänsteföretag 

Internetbaserat produktföretag 

Internetbaserat produktföretag  

Privat utbildningsföretag  

Produktföretag  

Klädföretag  

Mediebyrå  

Affiliateföretag 

Postorderföretag 

Internetbaserat produktföretag  

Internetbaserat produktföretag  

Publicist ansvarig 

Marknadsansvarig 

Grundare 

VD 

Grundare 

Marknadsansvarig 

Grundare 
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Projektledare 

Manager 

Marknadsansvarig 

 Grundare 

Marknadsansvarig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blondinbella – Denna blogg är en modeblogg som drivs av Isabella Löwengrip som är 

18 år och bor i Stockholms innerstad. (www.bloninbella.se) 

Kenza - Kenza Zouiten är en Stockholmstjej på 17 år. Hon arbetar som modell vid sidan 

av sina studier och driver bloggen. (www.kenzas.se) 

Kissie – Denna blogg drivs av Alexandra Nilsson som är 17 år och bor i Stockholm. 

Bloggen är en varierande blogg om mode och livet i Stockholm. (www.kissies.se) 

Stina-Lee - Bloggen drivs av en tjej som heter Stina och bor i Göteborg. Denna blogg 

handlar om mode, shopping, smink och livet i allmänhet. (www.stinalee.se) 
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Lisaplace - En blogg med fokus på mode och foto skriven av Lisa.  

(www.lisaplace.devote.se) 

 Engla´s Showroom – I denna blogg skriver Engla om sitt liv med familj, mode och annat 

som hon inspireras av och tycker om. (www.englasshowroom.com) 

Storstadspojken – Nils är pojkvän till Blondinbella och bloggar om sitt liv i Stockholm. 

Han flyttade från norrland till Stockholm för att studera juridik. 

(www.storstadspojken.se) 

17år & 3barnsmamma! – Denna blogg drivs av en den 17 åriga Rebecka och som redan 

vid tidigålder har tre barn. Hon skriver om sitt liv som trebarnsmamma.  

(www.mammabeckas.blogg.se) 

 GayBloggen – Drivs av Amir som är 18 år och bor i Stockholm. Han skriver öppet om 

sitt liv som homosexuell och allt vad det innebär. (www.gaybloggen.com) 

Tyra – Bloggen drivs av Tyra Sjöstedt som är 24 år gammal och bor i Norrköping. Fokus 

i denna blogg ligger på mode och inredning men även hennes liv som modell. 

(www.tyras.se) 

2.7.2 Blogganalys 

Med utgångspunkt från tidigare presentation av hur en innehållsanalys av 

textdokument kan genomföras, började vi dagligen granskade våra utvalda bloggar. Vi 

läste noggrant igenom texterna flertalet gånger och antecknade därefter vilka företag 

som nämndes i bloggens text samt i vilket sammanhang. Vidare skrev vi ner vilka 

företag som hade en annons på sidan samt vilka företag som sponsrat olika aktiviteter. 

Därefter sammanställde vi en lista på alla företag som verkat på dessa sidor och 

markerade även i vilket sammanhang de förekom och på vilka bloggar. Utifrån detta 

material fick vi en överblick av vilka företag som var aktiva i bloggsammanhang och på 

vilket sätt de arbetar med bloggar som en del av sin marknadskommunikation. 

Därefter kontaktade vi 40 företag som förkom med banners på dessa bloggar och detta 

resulterade i 15 kontakter till kommande intervjuer. 

http://www.lisaplace.devote.se/
http://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=29816
http://www.mammabeckas.blogg.se/
http://www.tyras.se/
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2.7.3 Intervjuerna 

Efter sammanställningen av blogganalysen fick vi fram vilka företag som var aktiva med 

bloggen som marknadskommunikationsverktyg. Därefter tog vi kontakt med ett antal 

företag och presenterade vårt syfte och varför de skulle vara intressanta för att delta i 

denna undersökning. Detta resulterade i 15 intervjuer med företag i olika branscher. 

De personer som vi intervjuade på respektive företag hade höga befattningar medan 

andra var ansvarig för företagets marknadskommunikation. 

Under intervjuerna använde vi oss av en diktafon för att spela in intervjusamtalet. 

Detta för att senare transkribera intervjun ordagrant och därmed minska risken att gå 

miste om information av relevant karaktär. Detta menar Lantz (2007) är viktigt då 

endast anteckning under intervjun medför att viktig information kan gå till spillo.  

Eftersom bloggen är ett relativt nytt fenomen ansåg vi oss inte ha tillräckligt med 

kunskap för att endast ha standardiserade frågor som hjälp för att besvara vår 

frågeformulering, därav har vi tillämpat den semi- standardiserade intervjumetoden. 

Denna intervjumetod har till syfte att fråga intervjupersonerna frågor inom relevanta 

och likartade teman samtidigt som en del frågor är standardiserade och ställs till alla 

medverkande intervjupersoner. Vi såg den här metoden som mest tillämpar i vår 

undersökning för att uppnå vårt syfte. Vid öppna intervjufrågor är det lättare att vara 

öppen för nya spår och infallsvinklar av fenomenet. (Jacobsen 1993) Beroende på 

svaren som vi fick från respondenten ställde vi i vissa fall följdfrågor för att föra 

diskussionen vidare för att på så sätt få djupare förståelse för deras syn och 

tankegångar kring fenomenet.  

Det är enligt Lantz (2007) viktigt att intervjupersonen känner en trygghet i situationen. 

För att skapa trygghet i intervjun började vi med frågor av allmän karaktär för att 

undvika en pressad situation. Vi erbjöd även konfidentiell materialbehandling vilket 

gjorde att intervjun blev mer avslappnad och en givande dialog kunde således föras.  



Bloggen som en del av företags marknadskommunikation 

 

 

 
21 

 

2.7.4 Databearbetning 

Det första vi gjorde efter våra intervjuer var att transkribera vårt intervjumaterial. 

Detta gjorde vi noggrant och skrev ut varje ord av intervjun för att kunna tolka svaren 

och därmed genomföra en bra analys av materialet. Vi ansåg detta nödvändigt för att 

inte gå miste om relevant information som kunde gå förlorad om vi inte transkriberade 

vårt material. Detta är enligt Lantz (2007) nödvändigt för att en kvalificerad analys skall 

kunna göras där tolkning av exempelvis kroppsspråk och tvekanden kan spela roll för 

resultatet. 

Information som samlas in via intervjuer är inte alltid av relevant karaktär för att 

uppfylla studiens syfte. Därför måste en datareduktion göras för att sålla bort mindre 

relevant information och även för att förenkla och avskilja rådata. (Lantz 2007) Efter 

sammanställningen av materialet gick vi därför gemensamt igenom varje intervju för 

att vi båda skulle få en klar bild om att informationen var av intressant karaktär 

samtidigt som vi ville få en helhetsbild av materialet. Under denna del av 

databearbetningen studerade och analyserade vi informationen noggrant för att se om 

det var tillräckligt med information för att besvara uppsatsen syfte. Vi såg här att den 

information vi fått av våra respondenter var tillräckligt djup och vi behövde därför inte 

kontakta några företag för kompletterande frågor. 

Att arbeta med löpande text och inte sålla bort mindre relevant information är ofta 

ohanterligt och bör därför undvikas. (Lantz 2007) För att reducera vårt intervjumaterial 

och endast arbeta med de delar vi såg som relevanta, bearbetade vi intervjumaterialet 

och valde därefter ut de mest relevanta delarna som skulle hjälpa oss att uppfylla vårt 

syfte. Inom dessa delar fann vi centrala och återkommande begrepp som kom att 

resultera i åtta kategorier vilka vi i sin tur valde att bygga upp empirin kring.  När dessa 

begrepp var kartlagda läste vi åter igenom intervjumaterialet och sorterade in relevant 

information under dessa kategorier. Detta hjälpte oss att få en bild över vad 

intervjupersonerna verkligen hade sagt och vi fann djup i den information som vi 

samlat in. Därefter plockade vi ut relevanta citat som återspeglade merparten av 

respondenternas svar för att belysa centrala delar för läsaren.  
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Under våra kategorier i empiriavsnittet fann vi sju nyanseringar som sammanförde vår 

empiri med teorin. Dessa nyanseringar valde vi ut som rubriker till analysavsnittet då 

de speglar viktiga delar för att uppfylla studiens syfte.  

2.8 Metodkritik 

Den kvalitativa metoden kan i vissa fall ses som för tids- och resurskrävande. Det kan 

ta lång tid att få kontakt med respondenter samt är en tidskrävande process för att 

sammanställa empirisk data. (Holme et al 1997, Lundahl & Skärvad 1999) Då vi komma 

att arbeta med denna studie heltid under en period av tjugo veckor, såg vi dock inte 

tiden som ett problem för att genomföra en kvalitativ undersökning med trovärdigt 

resultat.   

2.8.1 Objektivitet 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999) handlar objektivitet om att författarna inte 

medvetet skall undanhålla relevant information för läsaren eller vinkla empirin på 

något sätt som gör det svårt för läsaren att tolka informationen rätt. Vi tolkar 

objektivitet som en strävan om att vara opartiska i varje intervjusituation och under 

blogganalysen. Det är för oss som författare svårt att inte ha en förutfattad mening om 

ämnet som vi valt att undersöka. Vi var dock medvetna om vår förförståelse och gick in 

i varje intervjusituation med öppna sinnen för att ta till oss nya synsätt och ny kunskap. 

Vi har ingen personlig relation till företagen som vi intervjuat och är därmed opartiska i 

denna undersökning, vilket stärkt vår objektivitet och uppsatsens trovärdighet.  

2.8.2 Validitet 

Validitet handlar om att mäta det som studien faktiskt avser att mäta. Validitet i en 

kvalitativ studie hänförs till de data som har blivit insamlat under studien, det vill säga 

vår empiri, och det handlar även om att analysera denna empiri på rätt sätt. Det finns 

både intern validitet samt extern validitet. (Daymond & Holloway 2002)  

Intern validitet kan hänföras till resultatets giltighet och dess trovärdighet. Resultatet 

samt den interna validiteten måste prövas för att ses som giltigt. Vi har kritiskt 
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granskat vår insamlade empiri och diskuterat resultatet, vilket enligt Jacobsen (2000) 

stärker trovärdigheten då den interna validiteten är prövad. 

Extern validitet, även kallat överförbarhet, innebär att den undersökning som 

författarna ämnar göra skall vara generaliserbar. (Daymond & Holloway 2002) 

Kvalitativa undersökningar har tendens att inte kunna generalisera från ett urval till en 

större population, denna typ av metod har istället för avsikt att generalisera ett 

fördjupat begrepp och fenomen samt att utveckla generella teorier.  (Jacobsen 2000) 

Vårt resultat kommer inte vara generaliserbar utan snarare delvis överförbar i den 

bemärkelsen att framträdande mönster och gemensamma drag kan urskiljas. 

(Daymond & Holloway 2002)  

2.8.3 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om att det som studien avser att undersöka skall mynna ut i 

pålitligt resultat som går att lita på. (Jacobsen 2000) I kvalitativa studier uppstår god 

reliabilitet om ytterligare en liknande studie genomförs där samma 

forskningsinstrument tillämpas och där resultatet av studien blir samma som tidigare. I 

vårt fall är det vi som författare som utgör forskningsinstrumentet, och på grund av att 

människor tolkar intervjudata olika som i sin tur leder fram till personlig synvinkel av 

resultatet, är det svårt att skapa god reliabilitet. (Daymond & Holloway 2002)  

För att i en kvalitativ metodteknik få tillförlitliga svar från dem som intervjuas, skall 

intervjuaren uppträda exakt likadant i alla intervjusituationer. (Daymond & Holloway 

2002) Det är omöjligt att uppträda likadant i alla intervjusituationer då våra 

förutsättningar vid intervjuerna ändrades, beroende på vilken kontakt som skapades 

med respondenten och vilken sinnesstämning vi hade. Vi har dessutom varit två 

intervjuare vilket innebär att det trots liknande frågor och gemensam intervjumall varit 

omöjligt att uppträda på identiskt sätt vid intervjuerna. (Jacobsen 2000) Reliabiliteten 

har dock stärkts av att vi båda deltagit vid varje intervjutillfälle samt att vi spelat in 

intervjuerna och sedan diskuterat och noggrant gått igenom dem tillsammans.  
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2.8.4 Källkritik 

Våra primärdata utgörs av de genomförda intervjuerna, vilket innebär att 

datainsamlingen är specifik för vårt syfte. Det är viktigt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till de sekundärdata som vi använt oss av. De källor som sekundärdata 

hämtas från kan vara partiska, medvetet vinklade samt ofullständiga. (Lundahl & 

Skärvad 1999)  

Vi har strävat efter att använda oss av ursprungskällor i högsta möjliga mån. Vi är 

medvetna om att skriven sekundärdata som vi använt oss av kan ha andra syften och 

intentioner än vad vi avser och har därför endast använt sekundärdata som vi anser 

har opartiskt förhållningsätt. All sekundärdata om bloggar är skriven i ”moderntid” då 

det är ett begrepp som inte funnits under en längre tid. Detta ökar deras relevans för 

vårt arbete då de är att anses som aktuella. Vi anser att de teorier som vi använt oss av 

och som är skrivna längre bak i tiden har relevans för vårt arbete då de fortfarande kan 

anses gälla och är allmänt accepterat inom marknadskommunikation. Vidare har vi 

även kompletterat med teori av mer modern karaktär för att anpassa vårt arbete till 

den förändrade omvärlden, exempelvis vad gäller kommunikationsmodeller. (Jacobsen 

2000)  

Material insamlat via intervjuerna anser vi som trovärdigt då vi inte finner någon 

anledning för företagen att ge ut felaktig eller missvisande information. Med anledning 

av att området betalning/sponsring av bloggtexter kan ses som känslig karaktär, då det 

direkt är emot lagen, har vi undvikigt dessa frågor. Vi har använt oss av dem som rent 

hypotetiska frågor i slutet av intervjuerna för att höra företag och mediebyråers 

spontana inställning till det. Vi är medvetna om att denna fråga och dess svar kan vara 

missvisande då vi inte tror att någon skulle erkänna sig skyldig eller intresserad av det 

och vi betraktar således frågan med viss försiktighet.  Vi betraktar de intervjuade 

reklam- och mediebyråerna som professionella inom sitt område och anser insamlad 

empiri från dem som trovärdig och relevant.  
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Vi började med att genomföra två test intervjuer för att se hur frågorna uppfattades 

och hur flödet under intervjun fungerade. Efter några mindre korrigeringar för att vara 

mer tydliga och förebygga eventuella missuppfattningar genomförde vi intervjuerna.  

Det finns alltid en risk för att intervjuaren påverkar respondenten genom så kallad 

intervjuareffekt, det vill säga att intervjupersonen påverkas av hur intervjuaren ser ut, 

talar och använder sitt kroppsspråk. Då vi till största del använt oss av 

telefonintervjuer påverkas vi mindre av denna intervjuareffekt och vi tror inte 

respondenterna påverkats märkbart av vårt sätt prata. Då telefonintervjuerna 

genomförts när respondenterna varit i sin naturliga arbetsmiljö tror vi inte heller att 

miljön påverkat utfallet och svaren på frågorna.  (Jacobsen 2002)  

En nackdel med telefonintervjuerna är att det är svårt att ha med en åskådare för att 

tolka intervjusamtalet vilket Lundahl och Skärvad (1999) menar är viktigt för att 

sammanställa trovärdigt resultat. Vi har däremot spelat in intervjusamtalen, 

transkriberat och tillsammans tolkat informationen vilket vi anser stärker vår analys av 

resultaten och kompenserar för annan part som åskådare. Ytterligare en nackdel med 

telefonintervjuer är att det kan vara svårare att få samma djup som vid en personlig 

intervju. Vi är medvetna om denna svaghet i majoriteten av våra informationskällor, 

däremot har intervjufrågorna inte varit av känslig karaktär och vi tror därför att 

intervjupersonerna varit öppna och ärliga med sina svar och gett oss det djup som vi 

behövt till denna studie. Under den personliga intervjun har båda medverkat vilket 

styrker vår tolkning av data samt underlättar flexibilitet i frågeställningarna. Tre 

intervjuer genomfördes via e-post och trots avsaknad av personlig kontakt bedömde vi 

svaren som tillförlitliga och användbara.  

2.8.5 Källkritik på internet 

Det material som vi använt oss av från internet är enbart källor som vi bedömt som 

seriösa och trovärdiga då de är publicerade av nyhetsmedier och andra organisationer 

med högt anseende inom sitt område, och har till syfte att sprida opartisk information 

till samhället. 
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2.9 Forskningsetik  

I forskningssammanhang är det viktigt att författarna tar hänsyn till etiska aspekter vid 

genomförandet av en studie.  De grundläggande aspekterna som bör beaktas är att det 

inte får förekomma någon kränkning av intervjupersonens integritet eller vållande till 

skada för intervjupersonen vid sammanställningen av insamlat material från 

intervjusamtal. Forskningsrapporten skall även redovisa vad som är egna och andras 

insatser och resultatets användning är också viktigt att reflektera kring. (Jacobsen 

1993, Steinar & Brinkman 2009) Dessa etiska aspekter har vi beaktad och tagit hänsyn 

till under arbetets gång. 

De krav som bör beaktas vid en undersökning är informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet beaktar att de 

individer och företag som väljer att ställa upp i undersökningen är informerade om att 

de faktiskt medverkar, samt i vilket syfte de är relevanta för studien. Syfte och 

metodteknik skall också presenteras för de medverkande parterna och 

intervjupersonen skall även vara medveten om olika behandlingsalternativ. I vår studie 

har vi presenterat ovanstående för inblandade företag vilket vi anser gör att dessa krav 

uppfylls. Samtyckekravet är en annan aspekt som bör beaktas och belyser att 

medverkande företagen själva ska få välja om de vill medverka eller inte. Då vi har 

studerat privata bloggar i Sverige under en viss tid och därefter kontaktat berörda 

parter angående medverkande, har de själva fått välja om de vill medverka eller inte. 

Konfidentialitetskravet handlar om hur informationen från exempelvis intervjusamtal 

behandlas för att skydda eller försvara medverkande parter.  Under våra intervjuer har 

vi erbjudit konfidentialitet samt tillgång till materialet före publicering. Efter 

intervjuerna transkriberade vi informationen och det inspelade materialet förstördes. 

Det sista kravet, nyttjandekravet, behandlar hur materialet skall användas efter 

studien. Vi har inga avsikter att nyttja detta material till något annan än för att slutföra 

vår uppsats. (Dalen 2008)  
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3. Blogg 

Inledningsvis presenterar vi fenomenet blogg och dess ursprung för att introducera 

bakgrunden för vårt valda undersökningsområde. Detta för att läsaren skall kunna 

relatera till vår presenterade empiri samt efterföljande teori och analys.   

Terminologin Blogg går tillbaka till slutet av 1990-talet där det växte fram från 

uttrycket web journal som förkortades till web log som i sin tur blev weblog och wee 

blogs. (Tremayne 2007)  

Bloggar började ta form och etablera sig som företeelse under 1999. Vid detta år 

introducerades programvaran Bloggers för att underlätta bloggandet. Det talades om 

den ”senaste galna internet flugan” och sidan Bloggers växte explosionsartat sett till 

antal nya användare per dag. År 2003 fördubblades antal bloggar på ett halvår och 

mycket har hänt sedan dess. Idag existerar bloggar i olika typer och format såsom 

fotobloggar, videobloggar samt den vanligaste bloggen i textformat. (Frankel 2005; 

Tremayne 2007) 

Bloggar skiljer sig från andra webbsidor i deras dynamik och presentation samt 

dominerande användning av den skrivande personen, det vill säga bloggaren. Bloggare 

gör inlägg som postas på sidan och som vanligen är tidsmärkta. Läsarna kan i sin tur 

kommentera inläggen via anknytande forum. Bloggsfären är ett socialt nätverk som 

oftast förekommer i textform där bloggare länkar till andra bloggar med liknande 

intresse. Dessa länkar tillsammans med bloggarna är det som utgör bloggsfären. 

(Tremayne 2007, Marketing News 2009) 

Bloggar har blivit populärt bland annat med anledning av att de gör det möjligt att lätt 

och billigt publicera innehåll till en stor del av befolkningen på internet, de är 

dessutom mer flexibla och interaktiva jämfört med tidigare trycka publiceringar. 

(Tremayne 2007) 

Expansionen som skett av bloggsfären under de senaste åren har gjort bloggarna till en 

betydande vän eller fiende till marknadsförare. Bloggare kan utvärdera produkter eller 
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skriva om varumärken som de gillar eller avskyr i sin blogg, vilket gjort att 

marknadsförare behöver ägna uppmärksamhet och stå till svars för det som skrivs om 

dem på internet. Det innebär även att marknadsförare i sin tur kan skada bloggsfären 

genom att bortse från moral om vad som är sant och falskt för att framställa sig själva i 

gott dager och därmed sprida ut egna påhittade budskap bland bloggarna. (Marketing 

News 2009)   

Sullivan (2009) menar att bloggandet är ett av de enklaste och mest kostnadseffektiva 

sätten att nå kunder online, antingen om företaget gör det själv eller ber någon annan 

göra det åt dem. Bloggar är ett forum för feedback och samtal om varumärken, 

branscher etcetera där bloggen ger en röst och ett mänskligt ansikte åt företag.  

3.1 Lagar gällande marknadsföring på internet 

Internationella Handelskammaren har tagit fram riktlinjer för marknadsföring på 

internet. Annonsering på internet ska utformas på sådant sätt att de lagar och regler 

som gäller i Sverige följs, det vill säga Marknadsföringslagen skall följas. Lagen gäller all 

kommersiell reklam oavsett medium och dess syfte är att skydda konsumenter och 

näringsidkare mot otillbörlig marknadsföring. Grundprincipen är att all kommersiell 

reklam ska följa god marknadsföringssed samt innehålla information som har särskild 

betydelse för konsumenten. Konsumentverkets riktlinjer är av central betydelse. 

(Gyllenstierna & Welander 1998) 

Enligt Konsumentverket finns det en svart lista över 31 marknadsföringsmetoder som 

alltid är förbjudna. (www.konsumentverket.se) Vi anser att punkt 11 i listan är 

tillämpbar inom ramen av marknadsföring via bloggar och således bör beaktas vid 

utformning av samarbeten mellan företag och blogg/bloggare. 

”Använda material från medierna för att göra reklam för en produkt om 

näringsidkaren själv har betalat för materialet och detta inte framgår av reklamen eller 

av bilder eller ljud som tydligt kan identifieras av konsumenten (annons i redaktionell 

form).” 

      Källa: Sveriges Riksdag 

http://www.konsumentverket.se/
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Enligt den konkreta regeln, reklamidentifiering, ska all marknadsföring utformas och 

presenteras så att det tydligt framgår att det är reklam. En kommersiell annons får inte 

uppvisas så att den kan förväxlas med redaktionell text. (Gyllenstierna & Welander 

1998) 

I våras väcktes en stor debatt angående smygreklam när bloggen Blondinbella 

anmäldes till konsumentverket för otillbörlig reklam. Konsumentverket menar att 

detta fenomen kan komma att öka och om de ser en ökning av denna typ av sponsring 

kommer granskning av fler bloggar att inledas. Eftersom det finns ett stort antal 

privata bloggare idag anser konsumentverket att det är ett problem i och med att 

dessa bloggare ofta saknar kunskap om vad som är lagligt eller inte. Trots detta ser de 

inget problem för företag att marknadsföra sig via bloggar så länge det tydligt framgår 

att det är reklam. (www.svd.se) 
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4. Marknadskommunikation via bloggar  

I detta avsnitt presenterar vi vår genomförda blogganalys samt våra primärdata som vi 

samlat in via intervjusamtal med företag och mediebyråer. Avsnittet är uppdelat i olika 

kategorier vilka är formade utifrån vårt sammanställda intervjumaterial och belyser de 

viktigaste delarna för att uppfylla vårt syfte. Då vårt tillvägagångssätt är av induktivt 

slag där vi utgår från empiri för att sedan stödja det med teori är detta avsnitt placerat 

före vår referensram. 

4.1 Blogganalys  

Utifrån gjorda observationer kan slutsats dras att företag och produkter förekommer 

på olika sätt på bloggar. Det vanligaste är att företag annonserar öppet på en bloggsida 

i form av banners, i mest frekventa fall är dessa placerade i höger eller vänster 

ytterkant, några enstaka banners förekommer även i mitten av sidan och mellan 

bloggtexterna. Vi observerade en mängd olika företag med banners på dessa sidor, allt 

från företag verksamma inom branscher som telekommunikation, mode, kosmetik, 

spel, utbildning och kommun. 

 

De fall som företag och deras produkter förekommer i den skrivna bloggtexten är 

vanligen i samband med bloggarens kläder för dagen, bloggarens senaste inköp, något 

bloggaren hört talas om, bloggarens önskelista över produkter som denne vill ha och i 

samband med tävlingar där vissa produkter tillfaller vinnaren. Dagligen förekom en 

mängd företag och produkter i bloggarnas texter och totalt har 124 företag/produkter 

nämnts under en veckas tid på tio av de största privatbloggarna i Sverige. Ytterst få 

gånger förekom negativa åsikter om företag och deras produkter. 
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4.2 Fallföretagen 

4.2.1 Kommunikationskanaler och extern marknadskommunikation 

”… Det finns inget område förutom marknadsföring i en organisation som människor 

har så himla mycket åsikter om.” 

     Marknadsansvarig, Privat utbildningsföretag 

Majoriteten av alla intervjuade företag använder sig av blandade medier, såsom TV, 

radio, dagspress, internet samt bloggar specifikt. Kommunikationskanalerna väljs ut 

beroende på vad det är som marknadsförs. Vad gäller samarbeten med externa parter 

vid marknadsföringen har ungefär hälften av respondenterna tagit fasta på att 

använda sig av olika affiliatenätverk för att därigenom hamna på flera bloggar. 

Affiliateföretag arbetar med att länka samman annonsörer med bloggare vilket 

tillsammans skapar ett nätverk. Arbetets utformning varierar beroende på 

affiliateföretag och vilka bloggar samt annonsörer som är registrerade hos dessa.  

Bloggare kan ansöka om att bli reklamdistributör, därefter kan de välja vilka annonser 

som de vill lägga upp, antingen textannonser som kan användas i inläggen eller 

bannerannonser som kan användas som mellaninlägg eller på sidorna av bloggen. 

Bloggaren får betalt för den trafik som genereras från dessa annonser, antingen genom 

klick, annonsvisningar eller direkta köp via företagets hemsida. Eftersom bloggaren kan 

arbeta med provision baserad ersättning torde de själva styra reklamen mot sin 

målgrupp av frekventa besökare. Ett alternativt sätt att arbeta tillsammans med 

affiliateföretag är att annonsörerna själva väljer ut vilka bloggar de vill synas på 

respektive inte vill bli ihopkopplade med. Det händer även att affiliateföretagen 

assisterar företagen med denna process och utifrån sin kunskap matchar blogg med 

annonsör. 

4.2.2 Bloggen som kommunikationsverktyg 

För de flesta av respondenterna är bloggen som en del av marknadskommunikationen 

ett nytt begrepp vars effekter och betydelse ännu inte är undersökta till fullo. Detta på 
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grund av att en del företag inte använt detta verktyg tillräckligt länge för att utläsa 

effekt. Bloggens popularitet har ökat och anses ligga i tiden och är därför ett populärt 

forum att synas och annonsera på. Det är ett modernt fenomen som spås komma mer 

och mer som en integrerad del av marknadsföringen och många ser det som innovativt 

annonsforum.  

 

”…jag tycker att, och jag tror att många håller med mig, att bloggar är nästa stora 

grej(…)de som vill synas överallt vet att bloggar är nästa stora grej.”  

 

                       Publicistansvarig, Affiliateföretag 

Som en ny kanal är bloggen ansedd som ett komplement till övriga marknadskanaler 

vilka är mer inarbetade, och numera en del i att synas på nätet. Många företag 

annonserar på bloggar med anledning av att de ser en trend att deras målgrupp läser 

bloggar samt även bloggar själva. Ett par företag har gjort enstaka satsning på 

annonsering via bloggar vilket slagit ut väl och därav ökat deras intresse för fortsatt 

arbete. 

 

Gemensam nämnare till att en betydande del av respondenterna annonserar via 

bloggar är att de önskar nå en specifik målgrupp och komma rakt in i denna då läsare 

av en viss blogg tros vara en homogengrupp som är intresserade av bloggens 

ämneskategori. Det anses att bloggarna har en närmre relation med sina läsare än vad 

annan media har. Läsarna litar mer på vad bloggaren skriver vilket gör att många 

företag är intresserade av att synas såväl i textform som på bannerannonser på dessa 

sidor.   

 

En klar majoritet av respondenterna använder affiliatelösningar för att synas på 

bloggar med anledning av att det blir lättare att nå fler målgrupper med många bloggar 

samt att det blir billigare än att vända sig direkt till en bloggare. Ett antal företag 

vänder sig direkt till vissa bloggare då de har nischade produkter och därigenom vill nå 
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en viss målgrupp. Det anses vara relevant att arbeta med bloggar då det gäller 

speciella ämnesområden samt där det finns ett klart syfte med bloggen. De flesta 

använder sig dock av betydligt fler än bara en blogg. 

 

Alla respondenter, förutom mediebyråerna och affiliateföretagen, använder sig av 

bannerannonsering på bloggar. På vissa bloggar sponsrar även företagen produkter till 

tävlingar och dylikt, där bloggaren i gengäld skriver om en produkt och varför de valt 

just den produkten till tävlingen. Företag skickar även ut produkter för att få bloggarna 

att prata om produkterna i förhoppning om att det ska spridas viralt inom 

kommunikationsnätverket. De har dock i slutändan ingen påverkan över vad bloggarna 

säger om produkterna och det är någon som alla är väl medveta om. Bloggen som 

kommunikationsverktyg anses av majoriteten av företagen som viktig. Verktyget är 

dock fortfarande så pass outforskad för vissa företag, vilka således inte kan redogöra 

dess betydelse och inverkan. Många menar dock att bloggen tros vara lämplig som 

marknadsföringsverktyg om bloggen och dess målgrupp passar ihop med annonsen. 

Ett av företagen anser dock att de hamnat på fel blogg för att den vänder sig till fel 

målgrupp och därav är den inte passande som kommunikationsverktyg och 

nedanstående citat speglar detta.  

 

”…jag tror väldigt mycket på riktad marknadsföring och det här är lite som att skjuta 

mygg med hagelgevär.”  

Grundare, Internetbaserat tjänsteföretag 

Vidare är uppfattningen från många företag att bloggen är ett bra och effektivt verktyg 

samt ett framgångsrecept om man som företag vågar öppna upp sig och släppa 

konsumenten närmare. Det är ett okontrollerat forum där företagen flyttar ut 

varumärket till konsumenten, det är inte alla företag som vågar arbeta på detta sätt 

men många anser att det nödvändigt för effektiv marknadsföring. På bloggen kan 

bloggaren och läsarna fritt diskutera företag och dess produkter och detta kan bli en 
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lyckochansning vid positiv feedback eller tillfälle att lära, anpassa och förbättra sig 

gentemot målgruppen. 

 ”…det har gått från att företag har kontroll över sitt varumärke till eller sitt budskap, 

så har det varit förut då det varit envägskommunikation. Och idag är det mer upp till 

konsumenten att själv skapa varumärke för de är med och påverkar så mycket genom 

att de kan kommunicera med varandra så mycket om ett varumärke.”  

Projektledare, Mediebyrå 

Ett av företagen sa att det inte är en blogg i sig som är intressant utan att det är hela 

nätverket som är eftertraktat därför att information kan spridas snabbt och enkelt 

samt kan ha stor påverkan på olika målgrupper.  

 

”…bloggsfären är enorm, men de allra flesta bloggar har mycket liten potential att 

själva faktiskt leverera tillräckligt med trafik för att annonsören ska bli nöjd(…)ifall 

annonsören hamnar på en mängd bloggar så ger de givetvis bra resultat enligt 

principen många-bäckar-små.”  

                       Marknadsansvarig, Medieföretag 
 

Attityden mot banners på bloggar är betydligt mindre positiv jämfört med att 

förekomma i själva bloggtexten. Det som är intressant med bloggar är inte 

annonsutrymmet vid sidan av bloggen utan det är vad som händer i bloggarens text. 

Annonsutrymmet försöker locka till sig uppmärksamhet och det görs lika bra eller 

dåligt på vilken sajt som helst. De menar att det är texten som är det intressanta i 

bloggsammanhang.   

 

Banners ses som bra med anledningen av att företagen därigenom kan synas på en 

blogg utan tveksamhet vad gäller den lagliga aspekten. Samtidigt är det många som är 

osäkra på banners effekt och ett par företag tror inte på banners utan menar att de 

måste få in sitt budskap på ett mer direkt och trovärdigt sätt. Andra företag menar att 

banners är bra om de är relevanta och har en tydlig koppling till bloggen, annars är det 
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som vilket annat annonsutrymme som helst. En av mediebyråerna tror att det är 

extremt viktigt att företag omsorgsfullt väljer vart de vill synas och att annonsen är 

tydlig och konkret för att arbetet med banners slå ut väl. Även ett av affiliateföretagen 

anser att företag behöver anpassa sig efter vilken typ av blogg det är och vad det är 

som de annonserar. Bloggen är inte ett lämpligt kommunikationsverktyg för alla 

företag, de med stora etablerade varumärken har mindre nytta av denna typ av 

marknadskommunikation, då det inte kan ge dem samma effekt som för de mindre 

företagen. Däremot tror de att bloggen kan lämpa sig för stora kunder som vill nå 

potentiella kunder inom en viss framtid.  

 
Vid marknadskommunikation via bloggar ser en stor del av respondenterna över vilka 

målgrupper som de vill nå och sedan undersöker de på vilka bloggar dessa målgrupper 

kan tänkas röra sig. Målgrupp som önskas nås är främsta faktorn som påverkar val av 

blogg att synas på, följt av ämneskategori som ska passa företagets produkter, vilket i 

sin tur leder till rätt målgrupp och en förhoppning om optimerad försäljning. Andra 

viktiga faktorer som inverkar på val av blogg är antal besökare, dess räckvidd samt 

miljön.  

 

Den flesta av företagen sa att bloggaren i sig spelar roll för att nå rätt målgrupp och dra 

en stor publik. Vidare är det ett okontrollerat forum vars innehåll inte går att styra och 

därav måste det vara en bloggare som företaget känner tillit för, för att kunna 

representera företaget och dess produkter. Några få reflekterar inte över bloggarens 

roll utan anser att personen har en mindre inverkan i valet av blogg att annonsera på. 

En allmän uppfattning är att det gäller att matcha ihop företag och bloggaren och hitta 

en balans mellan dem, det vill säga att deras besökare uppskattar annonserna och att 

det är rätt målgrupp.    

 

Majoriteten av företagen utformar sina banners på bloggarna likadant som till övriga 

mediekanaler. Annonserna är likadant utformade oavsett blogg, undantagsvis har 

några få företag anpassat en annons efter bloggen.  
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4.2.3 Bloggtexter 

Med anledningen av den senaste tidens heta debatter angående smygreklam i 

blogginlägg frågade vi våra respondenter hur de ser på företeelsen att synas i 

textformat. 

Majoriteten av våra respondenter anser deras marknadskommunikation blir mer 

trovärdig om de syns i en bloggtext jämfört med en bannerannonsering. I denna text 

framhävs bloggarens personliga åsikter och en produkt som kommuniceras där blir 

därför mer trovärdig eftersom bloggaren ofta har en mer personlig kontakt och stark 

påverkan på sin målgrupp. Budskapet kommuniceras därmed på ett personligt sätt 

som läsarna i sin tur litar på och därigenom uppstår trovärdig kommunikation. En av 

våra respondenter likställer omnämnande i bloggtext med värdet av en nationell 

artikel. Detta företag menar att bloggare med många frekventa läsare har stort 

inflytande på samhället och ser därför ett värde med att synas i bloggtext. Genom 

bloggtexten kan företag ”lura” konsumenterna att texten inte är köpt utan att texten 

är bloggarens personliga åsikter och därmed blir budskapet mer trovärdigt, dock 

utgörs denna aktivitet av en planerad marknadskommunikation. Merparten av 

respondenterna menar att konsumenter fokuserar på äkta text som är skriven av 

människor och som är väl uppdaterad. Detta gör att produkter som nämns i dessa 

texter rankas väldigt högt och som verkligt material. Våra respondenter anser att all 

marknadsföring som inte ser ut som marknadsföring anses vara mer effektiv och 

trovärdig.  

”… självklart är det ju bättre uppmärksamhetsvärde och effekt om du ligger i en text, 

banners är ju reklam så än så länge kan du lura folk när du finns i redaktionell text och 

att det är trovärdigt.”  

         VD, Mediebyrå 

 

Eftersom bloggen funnits ett tag och på senare tid vuxit enormt har dock 

konsumtenterna börjat genomskåda bloggen till följd av en het debatt om smygreklam 

i media. Trots detta arbetar många företag fortfarande aktivt med att komma in i 



Bloggen som en del av företags marknadskommunikation 

 

 

 
37 

 

textinlägg och tror fortfarande på denna sortens kommunikation. Då det är emot lag 

att betala en bloggare för att bli omnämnd i dess text tycker merparten av företagen 

att det är bra att debatten om smygreklam har uppmärksammats i media. Detta 

uppmärksammar inte bara konsumenterna om köpt reklam utan påminner även 

företagen om vilka regelverk som skall följas.  

Majoriteten av företagen är medvetna om att det är emot lag att betala en bloggare 

för att bli omnämnd i texten, men om det hade varit lagligt ser många företag det som 

en bra strategi att arbeta utifrån. Företag är osäkra angående bloggtexter då de anser 

att det numera är genomskådat av konsument. Om budskapet dock är genomtänkt och 

affärsnytta existerar anser de det som trovärdigt och effektivt. De anser att det är ett 

media som många andra och att all sorts marknadsföring är intressant att utforska och 

tror att det är något som kommer växa och bli mer populärt i framtiden.  

”…om det var så att vi fick betala bloggarna för att välja vad de skulle skriva om så 

skulle jag betala massor till Blondinbella för att styra vad hon skulle skriva om.”  

           

          Grundare, Internetbaserat tjänsteföretag  

Företagen vet att konsumenter är vana vid reklam och att de lärt sig koppla bort den 

reklam som inte är relevant för deras personliga syfte. Banners måste därför vara 

intresseväckande för att konsumenter ska klicka på dem då banners ses som tydlig och 

direkt marknadskommunikation. Detta gör att banners sållas bort av konsument då de 

vet att de har till syfte att styra konsumenten i en viss riktning och fokuserar därför 

enbart på bloggtexten. Detta är företag medvetna om och försöker därmed använda 

bloggtexter i sin marknadsföring, då den ses som mer trovärdig och effektiv.  

För att synas i bloggtext men inte gå emot lagen arbetar många företag aktivt med att 

produktsponsra vissa bloggare. Detta gör de ibland spontant till relevanta bloggar för 

deras målgrupp medans det andra gånger är bloggare själv som hör av sig till företagen 

med förfrågning om att prova deras produkter mot blogginlägg i gentjänst, vilket 

många företag är intresserade av.   
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”…de flesta som bloggar blir ju skit glada om man skickar iväg en produkt eller liknande 

till dem som de sen får skriva om på sin blogg, det är ju kalas kul för dem att få något 

för att de skriver, samtidigt som det är super bra marknadsföring för mig som 

förhoppningsvis får en positiv recension på deras sida och en jäkla massa människor 

som läser.”  

      Grundare, Internetbaserat produkt företag 

4.2.4 Effekt av bloggannonsering 

Då bloggen är ett relativt nytt verktyg inom marknadskommunikation är det viktigt för 

respondenterna att mäta effekterna av annonseringen och därmed se om det är värt 

att använda detta verktyg eller inte. 

Vissa företag har inte tillämpat bloggen tillräckligt länge för att se vilka effekter detta 

verktyg har gett. Trots att dessa företag än så länge inte sett några större effekter är de 

öppna för att fortsätta med det tills det visar sig hur resultatet faller ut.  

”… det är ju så med all marknadsföring att om vi märker att det fungerar och vi får 

tillbaka våra pengar så är det ju bra marknadsföring.”  

         Grundare, Internetbaserat tjänsteföretag 

Andra har under en längre tid arbetat aktivt med bloggar och även sett positiva 

effekter i form av fler besökare och ökad försäljning via deras hemsida. Det som dock 

kan vara svårt att bedöma är om handel uppstått endast för att läsare klickat sig vidare 

direkt från bloggen eller om det är ett samlat intryck av alla 

marknadskommunikationsaktiviteter, även de i traditionell media.  

Eftersom det inte går att mäta direkt effekt av vad bloggtexterna genererat för 

företaget tillämpar några företag bloggens forum för att utläsa reflektioner.  Utifrån 

dessa forum kan företagen direkt få feedback från bloggens läsare och därmed se 

konsumenterna reflektioner vilket är värdefulla egenskaper som annan media inte har.   
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4.2.5 Bloggens fördelar 

Bloggen har idag blivit ett populärt och modernt sätt att visa sina produkter och 

tjänster på och ses som ett kreativt annonseringsforum.  Många av företagen anser det 

nödvändigt att tillämpa detta verktyg för att konkurrera på marknaden och för att inte 

gå miste om möjligheter att nå specifika målgrupper. De populära bloggarna i Sverige 

har idag många läsare och på så sätt kan företagen nå en bred målgrupp som i många 

fall även inkluderar företagens specifika målgrupp. Detta gör att en annons via en 

blogg ses som effektiv då den riktar sig direkt till den specifika målgruppen, jämfört 

med traditionell media som inte kan garantera att den rätta målgruppen nås. I 

traditionell media kommuniceras budskapet till en väldigt bred målgrupp vilket inte 

garanterar att den specifika målgruppen nås.  

”Internet täcker in en stor del av Sveriges befolkning och det är väldigt stor chans att 

man träffar exakt rätt målgrupp om man använder sig av bloggar i sin marknadsföring. 

Fördelar med att synas på bloggar är att om man lyckas identifiera sin målgrupp man 

vill nå, kan man nå ut till en väldigt bred målgrupp på ett enkelt sätt. Du kan alltså nå 

en specifik målgrupp, och det kan du inte göra i dagspress.” 

                      Marknadsansvarig, Privat utbildningsföretag  

Att hitta passande bloggar för verksamhetens ändamål kan ge väldigt bra utslag på 

trafiken på företagens hemsidor. Via exempelvis en dagstidning är det en väldigt bred 

målgrupp som ser en annons och företag hittar oftast inte rätt via detta 

kommunikationsverktyg. Dagstidningar har snarare en geografisk målgrupp jämfört 

med en blogg där det är livsstil och intresse som står i fokus och därför letar företagen 

hellre rätt målgrupp via dem. Avslutningsfrekvensen på printannonser är extremt svår 

att mäta om företaget inte har en unik produkt i annonseringen som de kan mäta 

avsluten igenom.  
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”…att sitta och läsa en tidning och sen gå in och köpa den produkten, det är alldeles för 

lång beslutsväg, det tar alldeles för lång tid(…)printannonsering idag är, det visar också 

prisbilden på printmediet som gått ner, det finns för mycket tidningar som slåss om 

utrymme och vi märker att vi inte får det avslut som vi vill ha, det kan vara jättebra för 

varumärkesannonsering och så vidare men vi relaterar även till avslut.” 

       Grundare, Internetbaserat produkt företag 

De flesta företag har poängterat att bloggläsarna känner en samhörighet med 

bloggaren på grund av samma intressen samt liknande ålder. Företagen kan dra nytta 

av bloggarens goda anseende hos sina läsare och bloggaren fungerar i vissa fall som 

representant för företagets produkter vid en eventuell rekommendation. Därför är 

uppfattningen att företagen ska lägga ner tid på att leta upp specifika bloggar som 

vänder sig till rätt personer och inte synas på de bloggar som inte riktar sig till dess 

målgrupp. Det handlar om att hitta de specifika kunderna som kan tänkas vara 

intresserade av företagets produkter eller tjänster och därmed är det inte effektiv 

marknadsföring om företagen syns på bloggar som inte riktar sig mot deras målgrupp.  

”… fördelen med att annonsera på en blogg är att de är väldigt trovärdiga och att de 

som läser bloggen har samma intresse och på så sätt kan man nå en bred och specifik 

målgrupp.” 

   Grundare, Internettjänstföretag 

En av våra respondenter uttryckte det som att läsarna befinner sig i en speciell 

sinnesstämning när de läser bloggar och påverkas därför betydligt mer av detta än av 

en annons i tidningen.  Det stärker i sin tur varumärket och leder ofta till köp via 

företagets hemsida på en gång. Att poängtera här är att detta i första hand handlar om 

när bloggaren skriver om företagen i sin text, men att synas på en banner kan också 

uppmärksamma läsaren eftersom de i många fall är på ett speciellt humör när de läser 

bloggen.  
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Ytterligare en fördel med bloggen är att det är ett relativt billigt verktyg för att nå en 

specifik målgrupp, på ett snabbt och flexibelt sätt, anser flera av våra respondenter. 

Många vill fortsätta utveckla detta arbete och anser att bloggen är ett sätt att komma 

in på en ny marknad och stärka sitt varumärke. Vanligen är bloggannonsering 

prestationsbaserat, det vill säga att annonsören endast betalar för den trafik och 

försäljning som genererats från bloggen. Blogg erbjuder flexibilitet och snabbhet på 

annat sätt än vad traditionell media kan göra då de har möjlighet att utvärdera resultat 

direkt och även att under kampanjens gång ändra om något visar sig mindre bra. Trots 

att effekten inte är kartlagd till fullo anser sig företagen ha råd att pröva och se om 

arbetet med bloggar fungerar, då det för många företag utgör en liten del av den 

totala marknadsföringsbudgeten. Effekterna kan mätas enkelt i form av klick från 

bloggsidan till företagets hemsida vilket snabbt och enkelt visar om det är värt att 

använda bloggen som kommunikationsverktyg eller inte. Via en annons i en tidning går 

det exempelvis inte att avgöra hur många som sett den eller vilka som har besökt 

hemsidan alternativt genomfört köp på grund av annonsen. Detta är en av de största 

fördelarna med bloggar anser de flesta företag som deltagit i vår undersökning. 

Nedanstående citat speglar majoriteten av respondenternas syn på bloggen som en 

del av sin marknadskommunikation. 

 

”Det starkaste argumentet till att annonsera via bloggar och på internet 

överhuvudtaget är just det att det går att mäta, du kan få exakt statistik på vem det är 

som har sett din annons och hur många besökare det hat genererat i och hur många 

besökare som har köpt något på hemsidan direkt länkat från bloggen. ”          

                      Publicist ansvarig, Affiliateföretag 

En annan fördel som några respondenter reflekterade över är den snabba feedback 

som ges av läsarna i bloggens forum. Detta händer ofta i de fall där företag blivit 

omnämnda i bloggtexter. Där kan företagen snabbt se läsarnas reaktioner över 

produkter eller tjänster som bloggaren nämnt i sitt inlägg och får därigenom direkt 

feedback av läsarna. Detta är en fördel som inte går att komma åt genom annan media 



Bloggen som en del av företags marknadskommunikation 

 

 

 
42 

 

vilket några företag poängterat är en stark föredel med bloggar specifikt. Genom 

annan annonsering på internet kan effekterna mätas men direkta kommentarer från 

blivande eller befintliga läsare går inte att få förutom med detta verktyg.  

När vi frågat våra respondenter om fördelar med att synas på en blogg har de flesta 

relaterat detta till bloggtexter och därmed framhävt trovärdighetsaspekten med att 

synas i textformat. Då det är emot svensk lag att i det tysta betala en bloggare för att 

bli omnämnd i deras text, undangås detta genom produktsponsring istället för 

transaktion av likvida medel. Bloggarna får därmed testa företaget produkter och i 

gentjänst skriva ett inlägg om företaget, vilket gör att de hamnar i bloggtext utan att gå 

emot svensk lag. Trots detta kan företaget inte garantera att det är positiva 

egenskaper som framhävs men lyckas i alla fall marknadsföra sig på det mest 

trovärdiga sättet, enligt dem själva. Detta är en kanal som de ser som väldigt viktigt 

och något som de tror kommer att komma mer och mer och menar att det trots allt är 

rekommendationer som är den viktigaste marknadsföringen som finns för ett företag.  

Några av våra respondenter anser att det är sammankopplingen med bloggaren som 

utgör den största fördelen med detta verktyg. Därigenom får företaget ett ansikte utåt 

och kan dra nytta av denna persons status. Dessa företag jämför denna fördel med en 

TV reklam där varumärket kopplas ihop med kända profiler. Detta gör att 

marknadsföringen blir mer personlig jämfört med att bara lägga ut en annons i en 

tidning eller liknande. På senare tid har marknadsföringen utvecklats och konsumenter 

är idag trötta på tillkrånglade saker, det som efterfrågas är enkelhet och trovärdighet i 

kommunikationen. 

4.2.6 Bloggens nackdelar 

Det är inte alla respondenter som har reflekterat över eventuella risker som kan finnas 

med att använda bloggen som kommunikationsverktyg. De flesta som reflekterat över 

nackdelar har haft liknande åsikter angående bloggens nackdelar. Den största 

nackdelen som respondenterna ser med att använda bloggen som verktyg är att det är 

ett okontrollerat forum där varumärket läggs ut på konsument.  
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Okontrollerbarheten gör att bloggaren i princip kan skriva vad som helst utifrån egna 

åsikter och erfarenheter. Detta kan leda till att negativ information om företaget sprids 

och kan då slå tillbaka på de företag som verkar i samarbete med bloggaren. Bloggaren 

kan även bete sig dumt i allmänheten vilket kan leda till att de företag som är 

förknippade med denna person hamnar i blåsväder. Detta kan då slå tillbaka på 

företaget och därmed svarta ner varumärket och dess rykte. Denna rädsla av 

okontrollerade handlingar blandas med förtjusningen över att våga prova ett nytt 

verktyg vilket många ser som nyckel till framgång i dagens samhälle där 

kommunikationen utgörs av interaktion mellan samhällets individer.  

”Det finns ett sponsrings dilemma, jämför med en fotbolls match. Om man sponsrar en 

fotbollsmatch som det blir ett huliganbråk på så slår det ju tillbaka på sponsringen, 

men det är en del i att man inte själv kan kontrollera processen från start till mål. ” 

                                     Projektledare, Mediebyrå 

Några respondenter anser att det finns risker med all marknadsföring eftersom ordet 

är fritt och människor får säga precis vad de tycker och tänker. De menar att det inte är 

något specifikt för just bloggar utan att det handlar om samma risker som med all 

marknadsföring, trots att det är en individ som personligen skriver om sina åsikter. 

Dessa respondenter menar att det kan vara positivt att negativa aspekter tas upp och 

framhävs och att det är bra att människor säger sina åsikter så att företagen på så sätt 

ska kunna förbättra sin verksamhet. 

”… någon kanske har testat vår produkt och inte alls tycker att den är bra, men det  

tycker jag bara är bra. All publicitet är bra även om det är dåligt. Jag ser ingen risk med 

det utan det är väl bara bra att alla får säga sitt.” 

                      Marknadsansvarig, Tidningsförlag 

Att som företag synas på en blogg kan även göra att trovärdigheten för både företaget 

och bloggen försvinner. De flesta respondenterna har, som tidigare nämnts i 

föregående avsnitt, framhävt trovärdigheten som en av de största möjligheterna med 



Bloggen som en del av företags marknadskommunikation 

 

 

 
44 

 

att synas på en blogg. Trots att de flesta företagen väljer bloggen som 

kommunikationsverktyg för att stärka sin trovärdighet ser även flertalet av våra 

respondenter bloggen som ett hot mot trovärdigheten i och med debatten om den 

uppmärksammade smygreklamen som negativt påverkar både blogg, bloggare och 

företag. Vissa anser att bloggen börjat urvattnats och därmed tappat sin trovärdighet 

även i de fall som det inte handlar om köpt marknadsföring. 

”… risken med att synas på en blogg är ju att bloggarna idag har ett marknadsvärde av 

att synas mot deras besökare och risken är att de urvattnas med alldeles för mycket 

annonser så att det inte bli trovärdigt längre. De kan inte alltid tycka att allt är 

fantastiskt, snyggt designat eller häftigt.” 

       Grundare, Internetbaserat produktföretag 

En annan risk som nämnts är att allt för mycket reklam kan göra att den så kallade 

autopiloten slås på och individer fokusera endast på texten och ser därmed inte 

annonserna. Detta fenomen kallar respondenterna för reklamtrötthet och betyder att 

konsumenter vill ha reklam där de förväntar sig reklam. Finner de då reklam där det 

inte förväntar sig reklam uppstår irritation och därmed bortser de från dessa budskap. 

Detta anser respondenterna vara viktigt att tänka på när de väljer en blogg att bli 

ihopkopplad med.  

4.2.7 Bloggens inflytande på samhället 

Merparten av våra intervjuade företag anser att bloggen har ett stor inflytande på 

samhället och speciellt de så kallade modebloggarna. Detta menar våra respondenter 

beror på att de riktar sig till en yngre målgrupp där merparten består av 

modeintresserade tonåringar som vill leva ett speciellt liv, inspirerat av bloggarens 

vardag. Dessa individer är lättast att påverka då de ofta har bloggaren som en förebild. 

Andra menar att personerna bakom de så kallade modebloggarna inte har stort 

inflytande på samhället då de inte påverkar ett helt segment utan endast en liten del 

av målgruppen. Även här menar respondenterna att det är de yngre i segmentet som 

påverkas mest av det bloggaren skriver.  
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”Jag menar Blondinbella är knappast en opinion leader, utan hon har förmodligen 15-

åriga tjejer runt om i landet, de kanske är de coola tjejerna i skolan vad vet jag, men 

knappast så att hon drar ett helt segment.”               

              Projektledare, Mediebyrå 

Ett fåtal respondenter menar att dessa modebloggare endast bloggar för att roa sig 

själv och sina frekventa läsare och ser dem därmed inte som inflytelserika personer i 

samhället eftersom de har alldeles för lite makt för att bli en styrande person. Ett 

företag menar å andra sidan att de stora bloggarna har makt inom samhället men att 

de små bloggarna inte är respekterade som informationskälla och därför inte ses som 

inflytelserika personer.  

4.2.8 Framtiden  

Många anser att bloggen snart når sin topp och därefter kommer att avta i form av 

färre bloggare och läsare. Detta på grund av att intresset kommer att svalna och nya 

varianter av bloggen kommer att inta marknaden. Våra respondenter tror dock inte att 

det kommer ske inom de närmaste åren, men i framtiden kommer det finns nya och 

mer intressanta varianter att tillämpa som verktyg i marknadskommunikationen.  

Några respondenter anser att bloggen blivit alltför vardaglig och därav förlorat lite av 

sin status. Detta leder till att intresset av bloggande och bloggläsande kan komma att 

avta. De menar att bloggen har förlorat sitt lilla extra som den hade i början men att 

den nu blivit vardaglig och tappat sina speciella och unika egenskaper. De anser dock 

inte att bloggandet och bloggnätverken har nått sin topp än men att det inom några år 

kommer att minska.  

”Det är väl intressant till ett visst skede kanske, men nu sitter ju liksom alla möjliga 

människor och läser och skriver bloggar och den tiden som folk lägger ner för att läsa 

andras bloggar, tar ju liksom tiden från att de ska leva deras eget liv. Och jag tror att 

det är nyhetens behag, den kommer nog minska, inte kanske i år men nästa år.” 

        Grundare, Internetbaserat produktföretag 
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Andra menar att bloggen är här för att stanna men att det kommer att utvecklas och 

komplement och/eller substitut snart kommer att inta marknaden. De anser att det är 

de mest intressanta bloggarna som kommer att överleva och mindre livsstilsbloggare 

kommer att tröttna på fenomenet och därmed minska i antal. Respondenterna är dock 

inte rädda för att fortsätta använda detta verktyg så länge det genererar mervärde för 

dem vilket de lätt kan utläsa via speciella mätinstrument.  

Våra respondenter är medvetna om att det i dagens samhälle handlar om att visa en 

marknadsföring som är trovärdig och personlig. De tror att annonser via banners kan 

komma att minska men att fokus på bloggtexter kommer att öka. Ett problem som de 

ser är dock att konsumenterna vet att mycket av texterna är köpta och jobbar därför 

med att undankomma detta på något sätt. De menar att den som lyckas få ut trovärdig 

marknadsföring på rätt sätt är en vinnare i framtiden. 

Det som många tror är den nya populära typen av marknadsföring är sms och mms 

marknadsföring och överhuvudtaget sociala media. Den stora frågan inom branschen 

är hur företag ska få efterfrågad reklam in i den sociala vardagen. 

”Det som man pratar om väldigt mycket nu, som kanske inte har med det här att göra, 

är ju mms och sms marknadsföring. Eftersom alla har sin mobil idag, och använder den 

till allt, det är ju en multimanick, branschen menar att den som knäcker koden att få ut 

önskad reklam till konsumenten via mobilen är vinnaren för morgondagen. Frågan är ju 

bara hur man skickar den, man får ju inte skickad oönskad än så länge.” 

         VD, Mediebyrå 
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4.2.9 Sammanfattning 

I nedanstående stycke presenteras en sammanfattning av den information som 

framkom under intervjuerna. Inom respektive kategori; bloggen som 

kommunikationsverktyg, bloggtexter, effekt av bloggannonsering, bloggens fördelar, 

bloggens nackdelar, bloggens inflytande på samhället och framtiden, har vi 

uppmärksammat nyanseringar som återkom i majoriteten av intervjuerna, vilka vi i sin 

tur använt som rubriker i kommande analyskapitel.  

De flesta företag använder bloggen som ett komplement till traditionell media. 

Bloggen ses som ett populärt verktyg som på senare tid har blivit en trend inom 

marknadskommunikationen. En klar majoritet av respondenterna använder sig av 

diverse affiliateföretag för att därigenom bli sammankopplade med passande bloggar.  

De möjligheter som företagen ser med detta verktyg är att det går att mäta och 

specifika siffror på vad kommunikationen genererat för företaget går att utläsa. 

Effekten av satsade marknadsföringspengar går att utläsa direkt och eventuellt 

nödvändiga justeringar av en annonsering är således möjlig då bloggen är ett flexibelt 

verktyg. De totala kostnaderna för att synas på en blogg är relativt låga och eftersom 

bloggarna ofta är samlade i nätverk sprids budskap fort och företag når en specifik 

målgrupp på ett enkelt och flexibelt sätt. Eftersom bloggen har en personlig kontakt 

med dess läsare skapar den förtroende för omgivningen den verkar i och därmed blir 

dess text trovärdig. Detta gör att allt fler företag försöker sponsra bloggare med 

produkter för att därigenom nämnas i textformat och därmed få bloggaren att skriva 

om sina personliga åsikter och rekommendera dessa vidare, respondenterna menar att 

detta är den mest effektiva och kraftfulla typen av marknadskommunikation. 

Risker som våra respondenter reflekterat över handlar om att bloggen är ett 

okontrollerbart forum. Rädslan över att bloggaren har fria händer och kan skriva vad 

som helst eller bete sig opassande blandas med förtjusningen över att våga prova ett 

nytt verktyg vilket många ser som nyckel till framgång i dagens samhälle. Andra risker 

som kan uppstå när företag tillämpar bloggen som kommunikationsverktyg är att 

trovärdigheten försämras eftersom allt fler företag hittar till bloggsfären och bloggen 
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riskerar därmed att bli överbesudlad med reklam och tappar därmed trovärdighet och 

till följd färre läsare.  

Merparten av våra intervjuade företag ser bloggare som en inflytelserik person men 

det finns även argument till varför de inte är det. De stora bloggarna har den makten 

att de kan påverka läsarnas åsikter men de små bloggarna ses inte som trovärdiga 

informationskällor och tappar därför sin status som inflytelserik person i samhället. 

Företagen menar också att de mest inflytelserika personerna är de så kallade 

modebloggarna som riktar sig till yngre människor i samhället, vilka är lättare att 

påverka. De flesta respondenterna tror att bloggen som kommunikationsverktyg kan 

komma att ebba ut i framtiden men inte förrän om ett par år. Framförallt tror de att 

det kommer vara de vardagliga bloggarna som kommer att minska medan de stora 

bloggarna med mycket makt kommer att fortsätta att finnas i samhället. Andra 

internetalternativ kommer att inta marknaden och konkurrera med bloggen och 

därmed bli ett nytt verktyg för företag att tillämpa i sin marknadsföring. 

Kommunikation, målgrupp, trovärdighet, kontroll, nätverk, effekt, påverkan samt 

framtiden är centrala begrepp och områden som vi fann återkommande och väsentliga 

från intervjumaterialet som ligger till grund för empirin. Dessa nyckelord kommer vi 

behandla ingående i kommande analysavsnitt då vi anser att de utgör en viktig del för 

att uppfylla uppsatsens syfte och besvara vår frågeformulering.       
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5. Kartläggning av kommunikationsteori  

Detta kapitel syftar till att skapa en förståelse för hur vi tolkat teorin inom vårt 

undersökta område. Den teoretiska referensram som utgör stommen i vårt arbete 

kommer nedan att presenteras. Vi kommer endast behandla de delar som av teorin 

som vi anser är tillämpbara för vårt syfte och tar således inte upp teorierna i sin helhet.   

5.1 Kommunikation 

Kommunikation är en aktivitet mellan individer som gör att de länkas samman, skapar 

relationer samt delar mening. I denna process utvecklar, organiserar och sprider 

individer kunskap mellan varandra. (Duncan 1998) Kommunikationens funktioner är 

bland annat att överföra information, utveckla kunskap, känslor och identitet samt 

skapa relationer. De funktioner som är förknippade med tänkande och reflektion 

tillhör den inre kommunikationen. (Hård af Segerstad 2002) 

5.1.2 Kommunikationsmodeller  

“Who says what to whom under what circumstances through what medium for what 

purpose with what effect?” 

                                                                Källa: Braddock, Windahl, 1972 (s. 13) 

 

Ovanstående citat av Braddock (1958) är en utvidgning det ursprungliga citatet stiftat 

av Lasswell (1948) som anses tillhöra ett av de mest kända inom 

kommunikationsforskningen, och innebär att någon säger något på ett visst sätt till 

någon med en viss effekt, där stimulus från en individ leder till respons hos en annan 

individ. Citatet innehåller sju huvudelement, kommunikatör, budskap, kanal, 

mottagare, effekt, omständighet samt syfte, som bör beaktas då kommunikation 

studeras. I alla situationer är det en sändare som är källan till information som ett 

budskap kommunicerar. Budskapet är innehållet som presenteras och mottagaren är 

målgruppen som budskapet riktas mot. (Windahl 1972) Val av kanal är en väsentlig 

fråga i all kommunikation då det är kanalen som bär budskapet och som är avgörande 

för effektiv kommunikation. (Williams 1987) Vidare är omständigheterna kring 

kommunikationen och dess syfte ansett som betydande faktorer för processen av 
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kommunikation och tillades därför senare av Braddock. Processen har dock kritiserats 

för att den bortser från återkoppling mellan mottagare och sändare.  (Windahl 1972) 

 

Shannons och Weavers klassiska modell över kommunikationssystem (Hård af 

Segerstad 2002) består av en informationskälla som producerar ett budskap som de 

vill föra ut. En sändare omvandlar budskapet till en signal som via en kanal överför till 

mottagaren. Budskapet avkodas till det som slutligen når informationsmålet som 

informationskällan vill påverka. (Windahl 1972) Signalen utsätts vanligen för störningar 

som på olika sätt förändrar signalen och därmed påverkar budskapet som når 

mottagaren. Det grundläggande kommunikationsproblemet är att på en plats återge 

ett budskap som producerats på en annan. Informationskällan väljer vad som den vill 

föra ut och informationen beskriver en egenskap hos informationskällan i förhållande 

till sin omgivning. Sändarens uppgift är att omvandla budskapet till en signal som 

sedan via en lämplig kanal kan överföras till mottagaren. Denna modell anses belysa 

varför ett fungerande kommunikationssystem är väsentligt för alla levande organismer 

och varför kommunikation överhuvudtaget kommer tillstånd mellan människor. (Hård 

af Segerstad 2002) 

 

Tillskillnad från Shannon och Weavers modell anser Wilbur Schramm att 

kommunikationsprocessen inte börjar och slutar på bestämda ställen, utan är istället 

ändlös. (Windahl 1972) Schramms kommunikationsmodell innebär att varje 

kommunikatör uppfyller tre funktioner för att meningsfull kommunikation ska ske. En 

person ska kunna ta emot omvärldens signaler och ”översätta” dem till budskap. 

Vidare ska personen kunna tolka innebörden av meddelandena samt slutligen utforma 

egna meddelanden och sända dem till den andra parten. Modell beskriver parterna i 

kommunikationsprocessen som både sändare och mottagare samtidigt om ett 

informationsutbyte ska äga rum. Inlärning ses som en form av övertagande av andras 

kunskaper och förhållningssätt till såväl den konkreta som den abstrakta verkligheten. 

Betydelsen av att vara både sändare och mottagare innebär också att 

feedbackmekanismen fungerar, vilket är en mycket viktig del av 
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kommunikationsprocessen. Socialpsykologiska experiment tyder också på att 

människans starka benägenhet att anpassa sig till dess omgivning, vilket stärker 

modellens användbarhet. Schramm menar att informationsflödet är att betrakta som 

något som passerar rätt genom människan, förändrat av dess tolkningar, 

uppfattningsförmåga och kunskap. Systemets output är en reflexion av dess input. 

(Hård af Segerstad 2002)      

5.1.3 Effektiv kommunikation 

Theodorson och Theodorson (1969) menar att effektiv kommunikation uppstår när 

kunden har tagit emot och förstått företagets budskap såsom de avsåg. Håkansson & 

Waluszewski (2005) menar å andra sidan att effektiv kommunikation uppstår först 

efter att kunden svarat på budskapet, då det är det enda beviset på hur bra företaget 

har lyckats kommunicera sitt budskap. Kunder ska kunna tolka budskap från företag 

och sedan ha möjlighet att svara på det genom att exempelvis söka mer information 

alternativt köpa produkten, det vill säga företaget uppnår sitt mål. (Berger & Chaffee 

1987) 

5.2 Marknadskommunikation 

Att förstå hur kommunikation fungerar skapar en grund från vilket vi bättre kan förstå 

sättet som marknadskommunikation fungerar och hur det effektivt kan användas av 

organisationer. Det är viktigt att företag har kunskap och förståelse om 

kommunikationsprocesser då det är troligare att de uppnår deras mål av delat budskap 

med varje medlem av deras målgrupp. (Duncan 1998) 

Marknadskommunikation syftar till de aktiviteter som kommunicerar produktens eller 

tjänstens egenskaper till målgruppen och som övertygar dem till köp. Det är en relativt 

ny term för vad som tidigare kallades för promotion, vilket är en uppsättning av 

planerade och integrerade aktiviteter för att kommunicera effektivt med en 

organisations intressegrupper. (Kotler et al 2005, Lexa & Berlin 2006) Idag är termen 

marknadskommunikation en etablerad term som används för att reflektera en 

organisations kommunikationsaktiviteter, kommunikation är inte längre begränsat till 
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promotion och övertygelse av målgruppen då arbetet numera är av mer strategisk 

karaktär. (Baines et al 2008) Marknadskommunikation består av tre element: budskap, 

verktyg och media. Företag använder olika medier såsom tv, radio, press och internet 

för att applicera verktygen och nå sin målgrupp med sitt budskap. (Grönroos 2007) 

Den traditionella marknadskommunikationsmixen består huvudsakligen av fem 

verktyg; annonsering, sales promotion, personlig försäljning, direkt marknadsföring 

och public relations. (Duncan 1998) Marknadskommunikation används för att uppnå 

grundläggande mål som att utveckla känslor till ett varumärke och förändra eller styra 

beteendet av målgruppen. Annonsering och i viss mån public relations har under 

längre tid använts för att etablera känslor till ett varumärke eller organisation. Baines 

et al (2008) anser idag att marknadsföringsbudgeten borde användas för att 

uppmuntra människor att agera på olika sätt istället för att spendera denna på att 

utveckla positiva attityder till ett varumärke. Detta kallas beteendeförändring och drivs 

av att använda budskap som ger målgruppen en anledning att agera på ett visst sätt, 

vilket exempelvis kan vara köp av en produkt, beställning av broschyr eller besök på 

företagets hemsida. Framgången av marknadskommunikation beror på i vilken 

utsträckning ett företags budskap engagerar dess målgrupp det vill säga kunder, 

konsumenter, leverantörer, återförsäljare, anställda och aktieägare. (Baines et al 2008)  

Nya och innovativa former av kommunikation genom exempelvis bloggar och 

sponsring innebär att effektiv kommunikation kräver ökad integration av olika 

kommunikationsverktyg och media för att anpassa sig till den föränderliga omvärlden 

och individers ändrade livsstil. (Blood 2002) 

5.2.1 Planerad och oplanerad kommunikation 

Det totala kommunikationskonceptet innefattar både planerad och oplanerad 

kommunikation. Den planerade kommunikationen syftar till att sprida budskap via 

separata och distinkta kommunikationsmedier såsom exempelvis TV, radio, press samt 

internet, till befintliga och potentiella kunder. Dessa kommunikationsaktiviteter kan 

vara lätta att planera och implementera av marknadsförare dock är det svårare att 

styra och planera för det som kallas oplanerade budskap. (Grönroos 2004)  
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I den oplanerade delen av kommunikationen ingår aspekter som serviceprocessen i sig 

och den fysiska produkten samt det som kunder förmedlar vidare till andra med hjälp 

av så kallad word-of-mouth2. (Grönroos 2007) Det budskap som den oplanerade 

kommunikationen sänder ut ses som mer trovärdig än det som erhålls från traditionell 

marknadskommunikationsmedia då kunderna vet att den planerade kommunikation är 

skapad för att styra och påverka dem i en speciell riktning. (Silverman 2001, Grönroos 

2004) 

Integrerad marknadskommunikation3 är en strategi som integrerar den planerade 

kommunikationen med den oplanerade. Den har således ett långsiktigt perspektiv där 

löften från annonsering integreras med den verkliga upplevelsen. ”Vad företaget 

säger”, det vill säga det som ingår i det planerade kommunikationsbudskapet, ”Vad 

företaget gör”, det vill säga skapar produkt- och servicebudskap samt ”Vad andra säger 

och gör”, det vill säga kundernas åsikter, word-of-mouth och medietäckning i form av 

artiklar och program, kan illustrera källorna till budskap som når marknaden. 

(Grönroos 2007) Kelly (2007) anser att företag tenderar att inte integrera den 

oplanerade kommunikationen i den totala kommunikationsstrategin och går därför 

miste om en stor del av kommunikationen, då dialog och oplanerad kommunikation är 

en faktor för lyckad total kommunikation. Grönroos (2007) hävdar också att den 

organisation som klarar av den totala kommunikationsstyrningen kan uppnå en 

kraftfull marknadskommunikationspåverkan, vilket väsentligt tillför en viktig del av 

utförandet av den totala marknadsföringsprocessen. 

 

 

 

 

                                                             
2 Se avsnitt 5.4 
3
 Se avsnitt 5.3.2 
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Figur 2: ”Den integrerade marknadskommunikationstriangeln” (Grönroos & Lindberg-Repo 1998) 

5.3 Marknadskommunikationsmodeller 

Det finns tre huvudmodeller över hur kommunikationsprocessen fungerar: den linjära 

modellen, två-stegs modellen och den interaktiva modellen. (Baines et al 2008) 

Den linjära modellen tolkar informationsspridning från en aktiv sändare till en mer 

passiv mottagare och ses som den grundläggande modellen över masskommunikation. 

Det handlar om envägskommunikation där marknadsföringsbudskap är planerade och 

försöker övertyga konsumenterna. (Ballantyne 2004) Vi anser i enlighet med Smith 

(1993) att modellen är problematisk därför att den ignorerar påverkan som andra 

personer kan ha på kommunikationsprocessen. Människor är inte passiva utan 

använder aktivt information och handlingar av andra människor kan påverka sättet 

som information skickas, mottas och förstås. (Theodorson & Theodorson 1969)  

I dagens moderna samhälle krävs det enligt Kelly (2007) nytänkande för att 

kommunicera sitt budskap och de gamla traditionella kommunikationsredskapen som 

finns i marknadsföringsmixen är inte lika effektiva som förr. Marknadsföring och 

kommunikation handlar numera om att involvera konsumenten och låta dem lära 

       Vad företag gör  

- Leverans 
- Produktanvändning 
- Produktionsprocesser 
- Serviceprocesser 
- Förfrågan, krav 

       Vad företag säger  

- Försäljning 
- Annonsering 
- Återkoppling 
- Sales promotion 
- Hemsidor 
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- PR 
- Nyhetsartiklar 
- Word-of-mouth 
- Kundernas åsikter 
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känna företaget och därmed inte lägga allt fokus på att tillämpa traditionella medier. 

Den nya trenden handlar om att tillämpa exempelvis bloggar samt andra nätverk på 

internet för att involvera kunden i en konversation och på så sätt kommunicera sitt 

budskap. Att engagera kunden och på så sätt skapa dialog är framtidens 

framgångsnyckel. (Kelly 2007) Utvecklingen av nya medier såsom internet, mobil och 

annan digital utrusning har öppnat upp för en mer interaktiv kommunikation och den 

linjära modellen är därför mindre lämplig som förklarande teori till hur 

kommunikationen sker. (Hoffman & Novak 1996) 

5.3.1  Två-stegs modellen av kommunikation  

Två-stegs modellen av kommunikation reflekterar över de influenser som människor 

har och som påverkar kommunikationsprocessen. Denna modell kompenserar det som 

den linjära modellen försummat i och med att den tar hänsyn till de influenser som 

kommer från andra personer. Modellen avbildar informationsflöden via varierande 

mediekanaler till särskilt inflytelserika personer, till vilka andra medlemmar av en 

målgrupp refererar när det gäller information och rådgivning. Influenser från 

massmedia når först dessa inflytelserika personer som i sin tur sprider vidare vad de 

ser och hör till andra personer i sin omgivning. De inflytelserika personerna kallas 

opinion leader, vilka vi ser bloggarna som i denna studie. (Katz 1957, Weimann 1982)  

5.3.1.1 Opinion leader 

Opinion leader är en person som har ett extra högt intresse alternativt är 

professionellt involverad i något särskilt ämne och har stor potential att påverka och 

influera de målgrupper som de själva tillhör. Dessa personer är mer exponerade för 

relevant medieinnehåll från bland annat TV, radio, press och Internet jämfört med 

övriga delar av befolkningen, vilka ser opinion leaders som källor för råd, guidning och 

social bekräftelse. I ett senare skede påverkas beslutsfattandet i viss mån av de 

inflytelserika personerna. (Katz 1957, Theodorson & Theodorson 1969, Weimann 

1982) Karakteristika för dessa personer är deras sociala förmåga, deras höga sociala 

status samt att de besitter högre nivå av information på grund av deras exponering för 

olika medier. (Troldahl & Van Dam 1965) Budskap från personliga influenser är av stor 
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betydelse då de skapar ihågkommelse, ökar budskapets trovärdighet samt är 

ändamålsenligt mot personen som blir influerad. Influenser är ofta lyckat överförda 

därför att den som blir influerad många gånger vill vara lik personen som är opinion 

leader och tar därav till sig budskapet. (Katz 1957, Weimann 1982)  

Troldahl & Van Dam (1965) menar att opinion leaders sprider och jämför sina åsikter 

med personer som är lika aktiva i informationssökningen som de själva och att de 

inaktiva personerna inte dras in.  

5.3.2 Den interaktiva modellen av kommunikation 

Utvecklingen av internet innebar en revolution som kom att förändra den traditionella 

synen på marknadsföring och kommunikationsmedier. De mer traditionella medierna 

såsom TV, radio och press följer en passiv ”en-till-många” kommunikation där ett 

företag når konsumenter genom marknadsaktiviteter som endast tillåter en begränsad 

form av feedback från konsumenten. Internet har bidragit till att organisationer fått 

ökade interaktionsmöjligheter med deras kunder och övrig publik, och möjliggjort 

kommunikation i form av ”många-till-många”. (Hoffman & Novak 1996) Det har blivit 

lättare för kunden att kommunicera med företag samt se produkter och hitta 

information via internet. Internet ger även möjlighet till snabb feedback från kunderna 

vilket kan resultera i snabb anpassning till omvärldens efterfrågan. (Berthon et al 1996) 

Det har således blivit lättare att bygga gemensam förståelse med konsumenterna då 

kommunikationen integrerar med alla parter. Den interaktiva modellen av 

kommunikation har växt fram som ett svar på de ändrade förutsättningarna på 

marknaden. (Hoffman & Novak 1996)  

Modellen är lik två-stegs modellen men innehåller en viktig skillnad. I denna tolkning 

ses företag och kunderna samverka mellan varandra genom dialog. Kommunikationen 

flödar mellan medlemmarna i vad som anses vara ett kommunikationsnätverk och 

människorna influera riktningen och påverkan av ett marknadsföringsbudskap. 

Ballantyne (2004) anser att dialog kan förstås som en interaktiv process av lärande 

tillsammans, vilket blir möjligt vid gemensam förståelse mellan företag och 
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konsumenter. Kommunikationen anses gå mellan företag, dess kunder och andra 

intressenter jämfört med den linjära modellen som står för envägskommunikation 

med budskap som riktas till eller för dess konsumenter. Interaktion är en väsentlig del 

av kommunikationsprocessen och syftar till handlingar som leder till respons och 

gensvar. (Ballantyne 2004) 

För att kunna anpassa sig till den dynamiska omvärld som företag verkar i är internet 

ett bra komplement till de traditionella mediekanalerna och bör därför användas som 

en aktiv del i ett företags marknadskommunikation. (Berthon et al 1996) Sammanfattat 

har utvecklingen av marknadskommunikation gått från monolog till dialog och den 

interaktiva modellen typifierar mycket av den moderna kommunikationen idag. 

(Ballantyne 2004)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Egen tolkning ”Den integrerade marknadskommunikationsmodellen”. (Bains et al 2008) 

Denna modell visar kommunikationsnätverket där information går mellan personer, 

företag, internet, blogg och personliga kunskaper. Detta bidrar till en integrerad 

kommunikation där de olika delarna påverkar varandra. 
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5.4 Word-of-mouth 

Dagens moderna marknadsföring har till syfte att skapa illusioner om produkters image 

och identitet och på så sätt få konsumenten att köpa dem. Silverman (2001) hävdar 

vidare att det inte endast handlar om vad företagets budskap förmedlar till 

konsument, utan att det också handlar om begreppet word-of-mouth. Människor är 

budbärare av reklam för företags produkter och tjänster, då det dagligen sprids vidare 

budskap från positiva och negativa konsumtionsupplevelser, vilket är exempel på 

word-of-mouth. (Helm 2000, www.womma.org)  

”Getting people to talk often, favorably, to the right people in the right way about your 

product is far and away the most important thing that you can do as a marketer” 

Källa: Silverman, 2001 (s.6) 

Word-of-mouth innebär personlig kommunikation om företags produkter och tjänster 

där mottagaren ser det levererade budskapet som opartiskt. Personliga influenser är 

viktigt i kommunikationsprocessen då de upplevs som objektiva och trovärdiga. (Helm 

2000) I jämförelse med budskap från annonsering ses budskap från word-of-mouth 

som mer kraftfullt och trovärdigt på grund av att budskapet är skapat utifrån 

tredjeparts spontana åsikter och erfarenheter. (Silverman 2001) Då företag vet att 

människor pratar med varandra om konsumtionserfarenheter handlar det om att ta till 

vara på detta, och använda det som en del i sin marknadskommunikation. (Dye 2000) 

Denna typ av marknadsföring kallas word-of-mouth marketing och handlar om att få 

människor att prata om en produkt eller tjänst. (Silverman 2001)  

Idag använder sig företag av word-of-mouth marketing för att skapa positiv 

kommunikation om sig själva samt differentiera sig på marknaden. Trots detta 

domineras word-of-mouth av negativa budskap som sprids genom direkta och 

indirekta erfarenheter och grundar sig i att människor hellre pratar om negativa 

erfarenheter än positiva. (Helm 2000) Detta kan inte undvikas då word-of-mouth till 

stor del är ett okontrollerbart medium, men kan reduceras med hjälp av en bra 

verksamhet. (Silverman 2001)  

http://www.womma.org/
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För att behålla trovärdigheten i word-of-mouth, trots att det numera kan vara en 

aktivitet i marknadskommunikationen, krävs det att företag inte förfalskar eller 

manipulerar budskap. (Sernovitz 2006) Det finns försök till att göra detta och på så sätt 

skapa så kallad falsk word-of-mouth, vilket betyder att företag sprider ut rykten om sig 

själva eller betalar för att någon annan ska föra fram deras budskap. Detta anses som 

oetiskt och kan slå tillbaka med motsatt effekt i form av skadat företagsrykte och 

varumärke. (www.womma.org) 

Företag kan även se till att inflytelserika personer känner till fördelarna med deras 

produkt eller tjänst. (www.womma.org) Målet är att få en person med stort inflytande, 

så kallas opinion leader, att prata om dem då det är stor sannolikhet att dessa kan 

påverka målgruppen. Det är dessutom dessa personer som frivilligt tar på sig ansvaret 

att föra bra budskap vidare. (Baines et al 2008) Vi anser att detta kan liknas med 

bloggare som har stort inflytande över sina läsare. Sernovitz (2006) menar att bloggen 

är en viktig källa för att word-of-mouth skall spridas via internet, med anledning av att 

det är ett trovärdigt nätverk där tankar och erfarenheter delas med bloggens läsare.  

5.5 Storytelling 

Storytelling ses som en ny trend inom marknadskommunikationen och handlar om att 

föra vidare historia om företaget. För att tillämpa denna metod behövs inga påkostade 

reklamfilmer eller snygga broschyrer, utan det handlar om att sprida vidare företagets 

värderingar och budskap genom konversationer med befintliga samt blivande kunder. 

Ett exempel på denna metod kan vara att berätta historier om företaget och dess 

grundare och på så sätt sprida vidare företagets värderingar budskap. (Mossberg & 

Nissen Johansen 2006) 

5.6 Effekter av valda marknadskommunikationsverktyg 

Framväxten av Internet och bland annat bloggar har inneburit förändrade 

förutsättningar och former för att förmedla budskap från företag till marknaden. Detta 

kan innebära möjlighet att skapa värdefulla positioner för de företag som lär sig 

behärska dessa nya medier. Val av media för att kommunicera sitt budskap spelar roll 

http://www.womma.org/
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för hur budskap uppfattas. Mediekontexten, det vill säga mediet i sig självt eller 

innehållet i mediet som omger ett annonsbudskap, skapar känslor hos konsumenten 

och gör att de befinner sig i en särskild sinnesstämning. Detta påverkar i sin tur deras 

uppfattning och attityd mot budskapet respektive företaget och dess produkter. (Shen 

& Chen 2007) Det är enligt Dahlén (2005) viktigt att företag tar hänsyn till detta vid val 

av media att annonsera genom då det kan öppna upp för möjligheter till effektivare 

marknadsföring. Om individer reagerar känslomässigt positivt på något i en 

mediekanal, exempelvis ett tv-program, en låt på radion eller en hemsida, blir följden 

vanligen att de positiva känslorna smittar av sig. Ett kommunicerat budskap som är i 

samband med denna mediekanal kan följaktligen bli mer uppskattad på grund av de 

positiva associationerna. En person som uppfattas positivt och som företräder ett 

budskap kan även i sin tur föra över positiva associationer till budskapet. 

Mediekontexten har således stor påverkan för hur konsumenter uppfattar 

marknadskommunikation, med vilken attityd den tas emot samt hur den blir 

ihågkommen, och detta är en process som sker i det undermedvetna hos individer. 

Känslorna bör matchas mellan reklam och mediekontext vilket i sin tur kan påverka 

och underlätta lärande och utvärdering av annonsering och dess budskap. (Dahlén 

2003, 2005) 

Det har visats att mediets inflytande i slutändan har större inflytande än själva 

innehållet i marknadsföringen. Mediets inflytande på hur människor bearbetar 

information kan vara positivt då så kallade kreativa medieval gör att dessa automatiskt 

kopplas samman med reklamen och stärker dess uppfattning till det bättre. Samtidigt 

finns det en risk för att mediet stjäl uppmärksamhet från marknadsföringen och 

därmed minskar budskapets effekt. Kreativa medieval, vilket innebär att företags 

produkter/tjänster är exponerade och varumärkesassociationer underförstått är 

kommunicerat via mediet, kan vara ett effektivare sätt att marknadsföra sig mot 

konsument jämfört med mer traditionell media. Mediekontexten är inte enbart i 

bakgrunden för en annons utan kan även i sig vara en effektiv form kommunikation 

och den underlättar konsumenters uppfattning av budskap från annonsering snarare 
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än att endast kommunicera budskapet. Fördelen med att som annonsör använda sig av 

mer kreativa former av medieval är att det blir lättare att urskilja dess produkter 

jämfört med traditionell media där det förekommer fler annonsörer, vilket även 

förstärker överföringen av associationer från mediet till varumärket. Dessutom anses 

trovärdigheten av budskapet öka. Mediet i sig självt skapar en bild och en 

medvetenhet av det marknadsförda företaget och dess produkt/tjänst och enligt 

Dahlén (2005) handlar det om att ”mediet är budskapet”. (Dahlén 2003, 2005)  

Marknadsföringens trovärdighet är ett vanligt mått som används vid mätning av dess 

effekter i olika studier. Detta beror på att många människor gör en medveten eller 

omedveten bedömning av mediets trovärdighet innan dess budskap lagras i minnet. 

Om budskapet inte uppfattas som trovärdigt lagras det inte heller i individens minne. 

Trovärdighet fungerar som ett filter innan reklam tas upp. (Dahlén 2003)  

Människor har en benägenhet att slå på ”autopiloten” då de gör något regelbundet, 

vilket kallas automaticitet. Mekanismens funktion är att spara energi och kognitiv 

kapacitet för att istället kunna ägna uppmärksamhet och energi åt andra uppgifter. 

Studier har visat att bannerannonser på internet har ett tydligt utslag av automaticitet. 

Människor har enligt Dahlén (2003) lärt sig att fokusera blicken på mitten av skärmen 

där den relevanta informationen finns och inte fokusera på kanterna där annonserna 

är placerade. För att banners ska bli effektiva måste de undvika att sållas bort av 

autopiloten och därför krävs det marknadsföring som hela tiden bryter mönstren så att 

automaticiteten inte kan äga rum. Det är av stor vikt att kontinuerligt ändra formen på 

reklamen och överraskande sticka ut så att den inte passar in i de mönster som 

autopiloten lärt sig bortse från. (Dahlén 2003) Ett svar på konsumenters automaticitet 

och deras avståndstagande mot banners är arbetet med varumärkesplacering och 

produktplacering vilket ökat markant under de senaste åren. (Balasubramanian et al 

2006) 
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5.7 Modell över vår teori  

Nedanstående modell är uppbyggd utifrån våra teorier och visar hur de hör ihop med 

bloggen som fenomen samt hur dessa teorier är relevanta för att besvara studien 

syfte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                Figur 4: Modell över vår teori 

 

Marknadsmixen består av de fyra P: na som utgörs av pris, produkt, plats och 

påverkan. Den moderna benämningen av påverkan går kallas 

marknadskommunikation, vilket vi i denna studie lägger fokus på. Då 

kommunikationsprocessen har utvecklats från att vara två-stegskommunikation till 

mer integrerad kommunikation där individer samlar information från olika källor och 

där information flödar mellan medlemmar i ett kommunikationsnätverk, anser vi 

Marknadsmixen 

Pris Produkt Plats Påverkan 

Två-stegsmodellen Interaktiva modellen 

Opinion leader 

Annonsering 

Word-of-mouth 

Företag 

Word-of-mouth 

Bloggen 

Automaticitet 

P1 

P2 

Känslor 

Skräp 

Storytelling 

Marknadskommunikation 

Kreativt medieval 

Känslor 



Bloggen som en del av företags marknadskommunikation 

 

 

 
63 

 

denna modell passa bra in på bloggen och dess position i dagens moderna samhälle. 

Bloggen står i denna modell som informationskälla och bloggaren som en opinion 

leader, vilka människor i samhället påverkas av och ser upp till. Företag använder 

bloggen som ett verktyg för att kommunicera med marknaden. Detta kan göras genom 

exempelvis annonsering som i bloggsammanhang kan liknas med banners, eller via 

bloggtexter som vi i denna studie hänför till teorin kring word-of-mouth och 

storytelling. Då word-of-mouth ses som ett kraftfullt verktyg har företag chansen att 

nå både en specifik och bred målgrupp när bloggaren kommunicerar med sina läsare 

som i sin tur kommunicerar med varandra. Budskap sprids snabbt mellan medlemmar i 

ett kommunikationsnätverk och stor effekt kan nås på ett billigt sätt.   

Risker som kan påträffas vid denna sortens marknadskommunikation är att 

automaticitet från konsumenternas sida kan uppstå. (Dahlén 2003) Detta gör att 

konsumenten bortser från annonsering och fokuserar endast på äkta text vilket gör att 

budskapet inte når ända fram. Konsumenterna kan också påverkas negativt av 

företagets budskap via bloggtexter om de befinner sig i en speciell sinnesstämning, 

vilket kan liknas med Dahléns (2003) resonemang om mediekontextens påverkan. Om 

konsumenten befinner sig i en positiv sinnesstämning kan de överföras till företagets 

budskap som således uppfattas mer positivt. Sammanfattningsvis befinner sig bloggen 

i centrum av ett kommunikationsnätverk som utgörs av bloggens läsare och andra 

bloggare. Läsarna påverkas således av bloggaren och dennes åsikter och de 

kommunicerar i sin tur med varandra vilket gör att information sprids interaktivt 

genom nätverket, både på gott och ont för företagens del.  
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6. Analys 

I nedanstående kapitel presenterar vi vår analys där vi kopplat samman empiri med 

teori. Utifrån vårt bearbetade empiriska material fann vi centrala nyanseringar som 

utgör en betydande del av resultatet. Dessa nyanseringar kommer att utgöra 

rubrikerna i vår analys för att belysa vad vi anser är väsentligt för att uppnå uppsatsens 

syfte.  

6.1 Kommunikation  

Vår studie visar att företagen, genom sin marknadskommunikation, strävar efter att 

överföra information om företaget och deras produkter till marknaden. Enligt teorin 

kan det både handla om en strävan att utveckla en identitet kring det egna 

varumärket, som att få konsumenter att utveckla kunskap och känslor gentemot 

verksamheten. (Hård af Segerstad 2002) 

 

Om vi ställer upp Lasswells utökade citat av Braddock “Who says what to whom under 

what circumstances through what medium for what purpose with what effect?” och 

ser till kommunikation från företag som äger rum via bloggar finner vi följande: En 

bloggare agerar kommunikatör åt ett företag där bloggens läsare står som mottagare 

av ett budskap. I detta sammanhang är internet och bloggen kanalen för att föra ut 

budskapet. Bloggaren skriver något på ett visst sätt och publicerar det i sin tur på sin 

sida. Utifrån vår gjorde blogganalys ser vi att det vanligen handlar om positiva 

konsumtionsupplevelser eller uppfattningar som har med det specifika företaget att 

göra. Läsarna mottar i sin tur det som bloggaren skriver och texten kan i sig stimulera 

dem till respons gentemot företaget. Hur väl denna kommunikation fungerar är 

givetvis beroende på vilket sammanhang ett företag och dess produkter förekommer 

men även hur mottagaren förekommer i sammanhanget och reflekterar över 

kommunikationen. Att det finns ett syfte bakom företags medvetna inblandning på 

bloggar ser vi som självklar men omständigheterna måste beaktas för att ge effekt. Vi 

ser omständigheterna kring kommunikationen som att bloggen, bloggaren, företaget 

och produkterna måste stämma överrens med varandra för att kommunikationen ska 
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nå rätt publik på lämpligt sätt och därmed ge önskad effekt. Ovanstående resonemang 

hänför vi främst till kommunikation via bloggtexter men anser även att kommunikation 

via banners kan brytas ned på liknande sätt och tas i beaktning vid utvärdering av 

kommunikationen. Företaget står då som kommunikatör via en annons och 

kommunikationen mot läsarna blir mindre direkt eftersom banners ses som mindre 

trovärdiga jämfört med bloggtexter då de klassas som planerade 

kommunikationsbudskap som konsumenterna vet har till syfte att styra de i en speciell 

riktning. (Silverman 2001, Grönroos 2004)  

Föregående diskussion om kommunikation kan hänföras till Shannon och Weavers 

kommunikationsmodell. (Windahl 1972) Företag står i modellen som 

informationskällan och väljer vilket budskap de vill skicka ut. Bloggaren står i detta fall 

som sändare, och mottagaren är bloggens läsare. Från Shannon och Weavers bidrag till 

kommunikationsteorin tar vi fasta på faktorn störningar som vi tror påverkar 

budskapet i kommunikationen via bloggar. Missuppfattning av bloggarens text om ett 

företag eller dess produkt ser vi som en möjlig störning som kan påverka hur 

budskapet går från företaget till konsument. Med bloggen som mellanhand av 

budskapet ser vi en risk med att information förloras på vägen och kommunikationen 

kommer därmed inte till sin rätt. Likväl ser vi en störning då läsarna kan diskutera 

bloggarens budskap direkt i bloggen. Läsarna kan därmed bidra till förändring av det 

ursprungliga budskapet av kommunikationen från företaget om de inte håller med 

bloggarens åsikter eller om de vill lägga till sina egna uppfattningar. Syftet med 

företagets kommunikation via bloggen kan därför bli modifierad från dess ursprung när 

den väl ligger ute på sidan och det finns då en risk att effektiv kommunikation inte 

uppstår.    

 

Shannon och Weavers modell (Windahl 1972) tar inte upp faktorerna effekt och 

respons vilket vi anser är viktiga aspekter för kommunikation via bloggar, då detta är 

en förutsättning för att effektiv kommunikation skall uppstå i enlighet med Håkansson 

och Waluzsewksi (2005). Lasswell och Braddock samt Shannon och Weavers modeller 
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(Windahl 1972) innehåller viktiga infallsvinklar för hur kommunikation fungerar. De ser 

dock kommunikationen som envägskommunikation vilket inte lämpar sig för effektiv 

marknadskommunikation i dagens samhälle, då vi lever i en dynamisk miljö där 

kommunikation flödar mellan medlemmar i ett så kallat kommunikationsnätverk. 

(Baines et al 2008) Schramms (Windahl 1972) kommunikationsmodell bidrar med vad 

vi anser är en av bloggens främsta fördel för att effektiv kommunikation skall uppstå, 

vilket är återkopplingsfunktionen via forumen eller mätmöjlighet av antal klick på 

banners. Vi ser läsarna och företagen som varsin part i kommunikationsprocessen, 

vilka är ihopkopplade via bloggen. Dessa parter bör fungera som sändare och 

mottagare samtidigt för att få ut det maximala ur varje kommunikationssituation. 

Företag bör kunna ta emot läsarnas åsikter samtidigt som de sänder ut information till 

marknaden för att kontinuerligt förbättra och anpassa sig. En blogg ger möjlighet till 

direkt feedback vilket är en klar fördel jämfört med traditionell media. Med dessa 

faktorer tillagda i envägskommunikationsprocessen ser vi likheter med tvåstegs- och 

interaktiva modellen över hur marknadskommunikation fungerar. Den modifierade 

envägskommunikationsmodellen anser vi lämpar sig bättre på dagens marknader som 

kräver integrerad kommunikation. 

     

När kunden har mottagit budskapet och därefter besvarat det i form av exempelvis 

dialog eller mer informationssökande uppstår effektiv kommunikation enligt 

Håkansson & Waluszewski (2005). Detta anser vi kan hänföras till bloggar eftersom 

läsarna har möjlighet att prata och diskutera om företag och deras produkter i 

bloggens forum.  Där kan företag direkt se konsumenternas åsikter och på så sätt har 

konsumenterna svarat på deras budskap. Alternativt kan läsarna svara på 

bannerannonserna genom att klicka sig vidare till företagens hemsidor, beställa mer 

information och/eller köpa produkten på hemsidan. Därigenom har läsarna tolkat samt 

svarat på företagets budskap och effektiv kommunikation anser vi vara uppnådd i 

enlighet med Håkansson och Waluszewski (2005).  
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Baserat på vårt intervjumaterial menar vi att anledningen till att företagen finns på 

bloggar är för att säkerställa effektiv marknadskommunikation där de avser 

kommunicera budskap om produkter och sedan väcka intresse eller locka 

konsumenterna till köp. Verktyg som används för denna kommunikation är varianter 

av sales promotion vilket vi hänför till tävlingar och rabatter vid köp då läsarna uppger 

bloggarens namn. Även public relations anser vi användas, där bloggaren står som 

talesman för ett företags produkter när hon/han skriver om dem samt annonsering 

som vi menar sker i form av diverse banners. Utifrån vårt empiriska material framgår 

det att målet med marknadskommunikation via bloggar är att utveckla känslor till 

varumärken eller styra beteendet av målgruppen. Konsumenterna kan själva välja om 

de fortsatt vill interagera med företag genom deras hemsida.  De kan även lägga ut 

åsikter och budskap om ett företag och deras produkter på forumet till en blogg vilket 

kan leda till effektiv kommunikation från företagets sida som i sin tur således kan få 

direkt respons från konsumenterna och därigenom förbättra sina produkter och sin 

verksamhet.  

6.2 Målgrupp  

Den främsta anledningen till att företagen i vår studie använder bloggen som 

kommunikationsverktyg är för att nå en specifik målgrupp. När företag lyckas välja 

lämplig blogg som passar deras målgrupp kan kommunikationen komma till sin rätt. I 

våra intervjuer påpekar respondenterna att majoriteten av bloggens läsare besöker 

sidan för att den ger läsaren ett mervärde i någon form, vilket är i enlighet med Blood 

(2002) som menar att bloggens läsare vanligen består av likasinnade individer i samma 

åldersgrupp, med samma intressen och/eller åsikter. Läsarna torde därför befinna sig i 

en speciellt positiv sinnesstämning då deras handling är baserat på intresse för att läsa 

bloggen. Då de flesta bloggar handlar om underhållning på något sätt torde de positiva 

associationerna till företag som förekommer i detta sammanhang öka. Detta anser vi 

gör att företag placerade på lämplig typ av blogg för deras syfte kan skapa en positiv 

inställning hos individen. Vi tror att denna sinnesstämning kan leda till att de tar upp 

information som de egentligen inte reflekterat över och påverkas därmed lättare av 
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diverse marknadskommunikationsbudskap som bloggen kommunicerar. Även om en 

banner normalt inte skulle anses som intresseväckande hos en individ kan dennes 

sinnesstämning på en omtyckt blogg göra att annonsen tas upp mer eller mindre 

omedvetet och ger ett mer positivt intryck. Även motsatt effekt kan således uppstå om 

individer besöker en blogg baserat på irritation eller negativ sinnesstämning. Detta 

torde därmed påverka existerande företag negativt och effektiv kommunikation kan 

därför inte uppstå.  

6.3 Trovärdighet  

Utifrån vår empiri framgår det att en banner på en bloggsida inte är mer trovärdig 

jämfört med samma annons placerad i annan media. Detta grundar sig i våra 

respondenters åsikter som menar att det speciella med bloggen är att den kan föra ut 

trovärdigt budskap genom sina texter. Stöd till detta finner vi även i teorin som säger 

att planerade budskap är mindre trovärdiga än oplanerade. (Silverman 2001, Grönroos 

2004) Bloggarens skrift kan ses som en form av det som teorin kallar word-of-mouth. 

Bloggaren skriver om sina egna upplevelser och åsikter om företag och produkter som 

sprids vidare till läsarna och andra bloggar som ingår i nätverket. Då texten är skriven 

av en tredje part och liknas en digital dagbok anses budskapet som mer trovärdigt 

eftersom det är bloggarens spontana åsikter som framhävs som i sin tur uppfattas som 

opartisk informationskälla. Vi finner dock en risk med att använda word-of-mouth via 

bloggar när allt för många företag använder sig av detta verktyg och därmed 

överbesudlar bloggen med reklam.  För att word-of-mouth ska vara verkningsfullt 

anser vi att företag bör finnas på endast specifika bloggar och inte överdriva 

användandet av detta verktyg. Word-of-mouth är ett kraftfullt och trovärdigt verktyg 

som inte får missbrukas och tillämpas i fel sammanhang för att inte gå miste om 

möjligheten att kunna nyttja word-of-mouth i marknadskommunikationssammanhang. 

En klar majoritet av företagen i studien anser att omnämnande i bloggtexter är mer 

attraktivt än vanlig annonsering. En tänkbar anledning till det finner vi i teorin som 

säger att kommunikation som upplevs som oplanerad genererar mer uppmärksamhet 

och får större genomslagskraft hos målgruppen. (Silverman 2001) En blogg innefattar 
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moment av både planerad, det vill säga banners och sponsring, samt oplanerad 

marknadskommunikation, vilket visar sig i omnämnande i bloggtexten och på forumen. 

Det är dock svårt för konsumenter att veta när det handlar om oplanerad 

kommunikation som anses ha högre trovärdighet, trots att den i själva verket är 

planerad, det vill säga då företag samarbetar med bloggare för att föra ut budskap. 

Detta är även ett moment som är svårt för företagen att utforma en arbetsform kring 

utan att strida mot de rättsliga aspekterna. Bevisligen förekommer fall av smygreklam i 

bloggtexter, dock är det svårt att avgöra när det handlar om köpt reklam eller när det 

är bloggarens egna åsikter. Vi anser att förda debatter kring smygreklam skadar de 

företag som misstänks vara inblandade i den sortens marknadskommunikation. För att 

en konsument ska vara intresserad av ett företag och dess produkter krävs det att 

konsumenten känner förtroende för företaget. Att sprida ut smygreklam och därmed 

lura konsumenter torde kunna få mycket allvarliga konsekvenser för det företag som 

blir påkommet, då det kan svarta ned varumärket och ge ett dåligt rykte. Sponsring av 

olika aktiviteter kan ses som en mer öppen form av planerad kommunikation vilket 

emellertid kan upplevas som mindre planerad och därmed öka dess uppmärksamhet 

och trovärdighet. Detta med stöd av teorin oplanerad kommunikation som visar att 

detta har större genomslagskraft än planerade marknadskommunikationsbudskap. 

(Grönroos 2004; Kelly 2007) 

6.4 Kontroll  

Då teorin om word-of-mouth poängterar att individer har större benägenhet att sprida 

vidare negativa konsumtionsupplevelser finner vi en risk att företag tappar kontrollen 

över innehållet av kommunikationen då de exempelvis sponsrar en bloggare. (Dye 

2000) Det finns ingen garanti för vad bloggaren kommer att skriva och dess skrift kan 

inte kontrolleras av företagen. Att ingå samarbeten med en bloggare eller synas i 

bloggsammanhang innebär att företagen lämnar ut varumärket till konsumenterna 

vilka i sin tur fritt kan diskutera och utvärdera företaget fritt i bloggens forum. 

Bloggaren som en framstående och inflytelserik person får delvis agera företagets 

ansikte utåt då de ingår samarbeten. Möjligheten som finns här är att företag kan dra 
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nytta av bloggarens goda renommé och popularitet. Dock finns det även risker 

förknippade med dessa samarbeten då företagen inte kan styra dessa personer och 

deras handlingar. En bloggare som hamnar i blåsväder kan dra ned associerade företag 

och dess rykte samt sprida vidare negativa budskap vilket inte företagen kan 

kontrollera.  

Tvåstegsmodellen och den interaktiva modellen för kommunikation (Hoffman & Novak 

1996, Katz 1957) lämpar sig därför som vi tidigare nämnt bättre för den modern 

marknadskommunikationen. Dessa modeller innebär en närmare relation mellan 

företag och konsument. Att släppa konsumenten närmare, att föra dialog och därmed 

vara öppen för återkoppling anser vi leder till att företag måste våga släppa kontrollen 

för möjlighet att uppnå effektiv marknadskommunikation. Detta skulle kunna leda till 

att en närmare relation uppstår mellan konsument och företag, vilket båda parter kan 

dra nytta av och på så sätt effektivisera kommunikationen. Företagen kan således 

komma närmare konsumenterna och torde genom denna relation lära sig mer om vad 

dem efterfrågan i form av kommunikationsbudskap. Vi anser att konsumenterna 

därefter sannolikt bör infinna sig i en positiv sinnesstämning gentemot företagets 

budskap och således kan effektiv kommunikation lättare uppstå. 

6.5 Nätverk  

Den interaktiva modellen (Katz 1957) beskriver en av bloggsfärens viktigaste egenskaper 

som enligt oss är kommunikationsflödet mellan medlemmarna i olika nätverk. 

Eftersom bloggsfären bygger på bloggar och dess nätverk, sker en spridning av word-

of-mouth relativt snabbt och kan därmed bli effektfull. Här finner vi både risker och 

möjligheter beroende på budskapets karaktär. Om budskapet är av positiv karaktär 

sprids detta snabbt inom nätverket och effektiv marknadskommunikation kan således 

uppstå. Att synas och bli ihopkopplad med en viss blogg kan generera mervärde om 

bloggen tillhör ett större nätverk som då kan ge det enskilda företaget mer 

uppmärksamhet.  Om å andra sidan buskapet är av negativ karaktär kan detta innebära 

att företagets rykte fallerar då många medlemmar inom nätverket nås av denna 

information relativt snabbt, vilket inte utgör en lika stor risk i traditionell media.  
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6.6 Effekt  

Hur väl ett företag lyckas engagera bloggens läsare är ett tecken på hur effektiv deras 

kommunikation är. Läsarens engagemang kan utläsas av respons från konsumenterna 

och i bloggens fall hänför vi denna respons till forumen samt klick via banners till 

företagets hemsida. Vår studie tyder på att det ännu finns mycket kvar att göra innan 

den önskade effekten av banners uppnås. Majoriteten av de intervjuade företagen har 

i dagsläget inte märkt någon skillnad sedan de började använda sig av bloggar, 

alternativt sett endast liten effekt. Vi ser dock många möjligheter till goda effekter av 

att använda bloggar i marknadskommunikationen då rätt målgrupp kan nås på ett 

enkelt och relativt kostnadseffektivt sätt.  

Enligt våra respondenter finns det idag en reklamtrötthet vilket betyder att människor 

vill ha reklam där de förväntar sig det, och kan förknippa negativa känslor med 

marknadsföring som tränger sig på. Vår uppfattning är att läsare själva väljer att 

besöka en blogg, vilket gör att bloggen och dess banners inte bör vara påträngande. 

Detta grundar vi i resonemanget om att individer besöker bloggar baserade på 

liknande intressen och åsikter. (Blood 2002) Om marknadskommunikationen inte ses 

som påträngande torde konsumenterna bli mer öppna för budskapet istället för att bli 

irriterad och därmed bortse från all annonsering. Att konsumenter lärt sig bortse från 

sådant som inte fångar deras intresse på grund av reklamtrötthet kan vara till bloggens 

fördel som kommunikationsverktyg då den fortfarande är relativt ny som företeelse 

och besöks av läsare som är intresserade. 

Bloggen är att ses som ett kreativt medieval och ännu har inte den stora majoriteten 

av svenska företag hittat sig till detta kommunikationsforum. Det är att anses som 

relativt outforskat verktyg där det enskilda företaget har möjlighet att sticka ut med en 

banners på ett annat sätt jämfört med traditionell media där det är lättare att bli en i 

mängden. Banners erbjuder dessutom en närhet till företaget i fråga vilket gör att 

konsumenten hela tiden är nära och har således lättare att svara på en annonsering, 

vilket kan vara en förutsättning för effektiv kommunikation.  
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Vi tror att bloggen blir mer intressant än traditionell media därför att den som ett 

kreativt medieval utmärker sig som verktyg, där konsumenten inte förväntar sig att bli 

överöst med reklam och därav lättare tar till sig det enskilda företags 

kommunikationsförsök. Eftersom vi idag lever i en dynamisk miljö där de traditionella 

medierna har kompletterats med nya metoder och teorier, såsom word-of-mouth 

marketing för att föra ut budskap till marknaden, ser vi en koppling mellan dessa 

teorier och val att använda bloggen som kommunikationsverktyg. Detta på grund av 

att bloggen kan ses som ett nytt och kreativt medieval som lättare kan fånga 

konsumenternas intresse. Att annonsera via en blogg gör dessutom företag mer unika 

då det inte förekommer lika många annonsörer som vid de mer traditionella kanalerna 

och sannolikheten att synas blir således större.  

Marknadskommunikation via bloggar kan innebära ytterligare möjligheter i och med 

att budskap kan stärkas med hjälp av en blogg. Positiva associationerna från läsare till 

en blogg och bloggaren kan överföras till banners och annan marknadskommunikation 

på sidan och därmed uppfattas som mer trovärdigt och skapa bättre ihågkommelse. En 

möjlig risk som vi ser är dock att bloggen i sig uppfattas så pass intressant att den tar 

över all uppmärksamhet och att läsarna därmed bortser från annonseringar.  Att 

bloggen sedan anses vara en billig kanal torde göra att dess popularitet ökar ytterligare 

sett ur företagens synvinkel. Detta leder till möjlighet att nå önskad målgrupp till 

relativt låg kostnad vilket stärker effekten av kommunikationen.   

 

Det som teorin omnämner automaticitet innebär en risk att banners på bloggar 

bortses därför att läsarna blir överexponerade av dem. (Dahlén 2005) Svar mot 

automaticitet tror vi är det ökade arbetet med produktplaceringar i bloggtexterna 

vilket våra respondenter anser är det mest intressanta ur kommunikationssynpunkt.  

Trots att vi spår många möjligheter till god effekt av kommunikation via bloggar ser vi 

att det finns risk för mindre effekt när bloggare tar in för många annonsörer och när 

företag inte matchar sina erbjudanden med bloggen och dess läsare. Den ökade 

trenden med bloggar som del av marknadskommunikationen kan leda till att det blir 
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överskattat och många företag väljer att enbart finnas där för att ligga med i tiden. Sett 

till kommunikationsteorierna är det viktigt att syftet hela tiden finns med och 

omständigheterna anpassas.      

6.7 Påverkan  

I likhet med tidigare nämnda kommunikationsmodeller, såsom Shannon & Weavers 

modell över kommunikationsflöden (Windahl 1972), anser vi att det mellan sändare 

och mottagare, är en bloggare som står som opinion leader. Från uppfattningen att 

word-of-mouth är viktigt och att det är opinion leaders som sprider sitt budskap via 

word-of-mouth, är vår uppfattning i enlighet med Katz (1957) att idéer vanligen sprids 

från medier till opinion leader och slutligen från dessa till övriga i målgruppen. Vi tror 

att en majoritet av läsarna av en blogg är personer som ser upp till bloggaren, följer 

dennes liv och delar dess intressen. Bloggaren står som förebild, läsarna har något att 

identifiera sig med och kan känna att denne passar in om de efterliknar bloggaren. 

Därav har bloggaren stor påverkan och kan kopplas samman med teorins opinion 

leader. (Katz 1957, Theodorson & Theodorson 1969, Weimann 1982) 

I vårt fall anser vi i samtycke med Troldahl & Van Dam (1965) att det torde handla om 

att en opinion leader är en person som har högre social status än övriga i målgruppen 

och därför har en välbesökt bloggsida, snarare än att denna person är mer engagerad i 

exempelvis sitt intresseområde. Många läsare av en blogg är själva insatta i bloggens 

ämne men har inte samma sociala status som bloggaren och ser därav upp till denne.  

De associationer som människor har till en blogg borde enligt Dahlén (2003) och hans 

resonemang om emotionell sinnesstämning automatiskt föras över till företaget och 

dess marknadsförda produkt på denna sida. Vi finner med stöd av teorin att läsare som 

dagligen följer uppdateringar på sidan med intresse, torde uppfatta reklamen som mer 

positiv jämfört med de människor som läser och blir upprörda över bloggarens liv och 

åsikter. Associationer överförs från bloggen så att läsarna förknippar företaget och 

dess produkter med mediets önskvärda egenskaper. Val av bloggsida spelar därav en 
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central roll för att positiva associationer från läsarna till bloggen även ska leda till mer 

positiv uppfattning om marknadskommunikationen från företagens sida. 

6.7 Framtiden 

För att bloggen inte ska falla in i mönstret som ett traditionellt verktyg för att 

kommunicera budskap till konsumenter där det automatiskt riskerar att sållas bort, 

tror vi att det är av stor vikt att detta arbete kontinuerligt utvecklas och fortsätter vara 

kreativt i sin utformning. Dock tror vi att det är av minst lika stor vikt att lagliga och 

etiska aspekter vad gäller denna typ av marknadskommunikation beaktas för att inte 

skada företags rykte och förtroende hos konsumenterna.    

Då bloggaren frekvent uppdaterar sina läsare vilka i sin tur blir tillfredställda och 

påverkade av dess text, ser vi här en möjlighet att koppla samman bloggen och teorin 

storytelling som på senare tid blivit en ny metod inom 

marknadskommunikationssammanhang. (Mossberg & Nissen Johansen 2006) 

Storytelling kan ses som ett alternativt sätt att kommunicera ett företags värderingar 

vilket kan leda till närmare relation med konsumenterna då de lär känna företaget på 

ett annat sätt än vid mer traditionell marknadskommunikation. De 

utvecklingsmöjligheter som vi ser är att inte bara sponsra bloggare med produkter och 

på så sätt få dem att nämna företaget utan också arbeta med att uppmärksamma 

bloggaren om företagets värderingar och därmed använda sig av storytelling i 

bloggsammanhang. Det här är något som vi anser företag kan ha i åtanke när de 

använder bloggen som kommunikationsverktyg och ett möjligt område att utveckla 

arbetet kring.   

Utifrån vårt intervjumaterial ser vi en tydlig trend att intresset för bloggen som 

kommunikationsverktyg fortsätter öka. En anledning som vi finner till detta är att 

bloggen, i enlighet med våra respondenters åsikter och det som teorin säger, kan 

skapa effektiv kommunikation. Bloggen kan även skapa en marknadskommunikation 

som fångar upp viktiga aspekter för lyckade kampanjer såsom trovärdighet, nischning 

mot målgrupp, återkoppling samt är ett relativt billigt verktyg.  
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Socialmedia, vilket bloggen tillhör, tror vi kommer fortsätta växa som företeelse. 

Individer vill bli underhållna i sin vardag och att som företag framföra 

marknadskommunikationsbudskap i dessa sammanhang tror vi är ett vinnande 

koncept då positiv sinnesstämnig förstärker budskapet och dess effekt.    

En tänkbar utveckling av bloggen som redan påbörjats är den så kallade ”twitter” 

micro-bloggen och som vi spår kan börja locka till sig företag som vill hitta andra 

samarbetsformer i framtiden. Twitter är en micro-blogg eller även kallat socialt nätverk 

som håller på att utvecklas till bloggens uppföljare. Detta verktyg lanserade 2006 och 

tillåter människor och ett ständigt ökande antal företag att sända miniatyr 

blogguppdateringar till de som väljer att följa deras ”tweets” på en pågående basis. En 

ny trend är att företag börjat lägger resurser på att öppna egna twitter-konton, vilket 

används som en ny kommunikationsväg där konsumenter kan interagera med dem. 

(Marketing news 2009) Vi tror på en utveckling av internet som kanal och bloggen som 

verktyg när det gäller marknadskommunikation, det som heter blogg idag, kommer 

kanske heta twitter imorgon. 
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7. Studiens slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att kartlägga företags tillvägagångssätt att 

avsiktligt använda privata bloggar i sin marknadskommunikation. Vi ville dessutom 

identifiera eventuella risker och möjligheter med att använda privata bloggar i 

marknadsföringssyfte. Nedan presenteras resultatet av vår problemformulering och 

kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning inom området.  

7.1 Bloggar som en del av företags marknadskommunikationsmix 

I vår analys framgår det att bloggar idag används som ett komplement till traditionell 

media till följd av att internetanvändningen och bloggandet ökat markant och blivit ett 

dagligt inslag i samhället. Bloggen etablerades för drygt tio år sedan och har på senare 

tid vuxit och blivit en allt vanligare företeelse. Bloggens popularitet har gjort att 

företag hittat till bloggsfären och utövar därigenom marknadskommunikation mot 

specifika målgrupper. Marknadskommunikation via bloggar sker idag genom 

bannerannonsering, sponsring av olika event på bloggen samt med produkter till 

bloggaren.  

7.1.2 Marknadskommunikation via bannerannonsering 

Bannners på bloggar ses som ett kreativt val av media att annonsera genom då det är 

ett innovativt kommunikationsverktyg. Dess effekt ifrågasätts dock jämfört med 

annonsering i traditionell media. Via en banner uppmärksammas företaget av bloggens 

trogna läsare som inte sällan är en specifik grupp av konsumenter. Genom denna typ 

av annonsering finns möjlighet till särskilda mätinstrument som gör att effekten av 

bannerns enkelt går att utläsa, vilket traditionell media saknar. Företag kan få direkt 

och snabb feedback i form av antal klick från bloggen till deras hemsida, antal klick som 

lett till uppsökande av mer information samt vilka klick som lett till köp. På bloggen är 

bannerannonsen närmare konsumenten och därmed kan de enkelt ta sig vidare i 

processen mot information och eventuella köp.  



Bloggen som en del av företags marknadskommunikation 

 

 

 
77 

 

7.1.3 Marknadskommunikation via bloggtexter 

Bloggarens skrift är en form av word-of-mouth där omnämnande av ett företag kan 

upplevas som mer spontan och trovärdig trots att det egentligen handlar om en 

planerad marknadskommunikationsaktivitet från företagets sida. Word-of-mouth via 

en bloggare ses som mycket kraftfull då bloggaren i många fall anses vara en opinion 

leader i samhället, vars åsikter och handlingar efterfrågas. Bloggarens åsikter uppfattas 

som opartiska och blir därför mer trovärdiga och effektfulla som informationsspridare. 

Det är ett framgångsrecept att våga släppa konsumenten närmare företaget och föra 

dialog för kunskapsutbyte och återkoppling. Detta är möjligt via en blogg då bloggaren 

fritt kan skriva om sina åsikter och forumet tillåter interaktivitet med läsarna.    

7.2 Effekt av marknadskommunikation via bloggar  

7.2.1 Möjligheter 

I studien framkommer att företagen som använder bloggen som verktyg i sin 

marknadskommunikation erhåller ett flertal möjligheter och fördelar. Företagen kan 

nå en specifik målgrupp och nischa sina erbjudanden till en relativt låg kostnad. 

Bloggen erbjuder specifika mätfunktioner som gör att företag snabbt kan se om 

satsningen genererat mervärde. Detta leder till att justeringar snabbt kan göras vid 

mindre välfungerande aktiviteter och att onödiga kostnader därmed kan undvikas. 

Forumen där läsarna diskuterar bloggarens inlägg ger företag möjlighet till feedback 

och tillfälle att lära och förbättra. Bloggaren som opinion leader ger företag snålskjuts 

på bloggarens goda anseende och kan under en period fungera som företagets ansikte 

utåt. Läsarna ser dessutom upp till bloggaren och texterna ses som trovärdiga, vilket 

kan ge ett budskap större effekt.  Anledningen till varför läsare besöker bloggen är 

vanligen för att bli underhållna på ett eller annat sätt och läsaren har därför positiva 

känslor vid besöket. Dessa positiva känslor kan spridas vidare till de företag som 

förekommer i samband med bloggen och kan därmed uppfattas mer intressanta. Dessa 

möjligheter och fördelar har traditionell media svårt att konkurrera mot och talar 

därför till bloggens fördel som marknadskommunikationsverktyg. 



Bloggen som en del av företags marknadskommunikation 

 

 

 
78 

 

7.2.2 Risker 

Bloggen är ett okontrollerat verktyg där företag riskerar att utsättas för 

informationsspridning som inte är till deras fördel. Detta kan ske i form av att 

bloggaren skriver något opassande om ett företag vilket snabbt kan spridas i 

bloggarens nätverk. Företag som verkar i bloggsammanhang lämnar delvis ut sitt 

varumärke till konsumenterna som fritt kan diskutera företaget. Företagen kan inte 

kontrollera en bloggare som de förknippas i samband med, och risken finns alltid att 

denne persons handlingar inte är något som företaget vill stå bakom. Då allt fler 

företag använder sig av bloggen i marknadskommunikationssammanhang innebär det 

en risk för att läsarna bli överbesudlade med reklam och därmed kan bloggen tappa sin 

trovärdighet. Läsarna kan även lära sig att bortse från annonser och dylikt vilket gör att 

önskade effekter inte uppnås. En blogg som upprör läsarna kan likväl överföra negativa 

associationer till förknippade företag, som att positiva känslor kan förstärka ett 

budskap.         

7.3 Framtiden 

Sociala medier, vilket bloggen tillhör, spås en ljus framtid som kommunikationsverktyg. 

Bloggens topp som verktyg är ännu inte nådd men inom en snar framtid kommer nya 

varianter av bloggen att etableras som komplement och/eller substitut. Företag 

kommer att fortsätta använda bloggen i marknadskommunikationssammanhang så 

länge det genererar mervärde för dem. Vi anser det lämpligt att som företag föra en 

diskussion om arbetet kring sponsring av produkter till olika aktiviteter och utskick av 

varuprover till bloggarna, och därmed öka chanserna till positivt omnämnande på en 

blogg. En utveckling av olika samarbetsformer mellan företag och bloggare anser vi kan 

generera effektiv kommunikation istället för en satsning på olika annonseringar. Det 

krävs emellertid att samarbetet hålls inom ramarna för regelverket och etiska aspekter 

inom marknadsföring. 

7.4 Vårt kunskapsbidrag 

Vi har satt in bloggen i ett marknadskommunikationssammanhang där vi funnit att den 

passar väl in i den interaktiva modellen. Detta på grund av att bloggen som verktyg 
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tillåter interaktivitet mellan olika parter i sammanhanget och öppnar upp för möjlighet 

till dialog. Kommunikation kan flöda mellan företag och deras målgrupp där bloggen 

och bloggaren står som sammanlänkande part som kan utgöra förutsättning för 

öppning till dialog. För att en dialog mellan företag och dess konsumenter ska vara 

möjlig i bloggsammanhang krävs det att företaget vågar släppa kontrollen över sitt 

varumärke. Detta kräver att företaget tillåter kunden komma närmare, i den 

bemärkelsen att de indirekt genom bloggen/bloggaren uppmanar läsarna till 

diskussion via bloggens forum. Detta är en möjlighet som väger tungt till bloggens 

fördel och något som vi anser är värt att beakta som företag.  

7.4 Förslag till vidare forskning 

Under uppsatsens gång har många tankar och aspekter beträffande 

undersökningsområdet dykt upp. Att undersöka marknadskommunikation via andra 

sociala medier såsom exempelvis twitter kan vara av intresse framöver när de 

etablerat sig på marknaden. Vår studie har endast behandlat fenomenet blogg ur ett 

företagsperspektiv men vi menar att det fortfarande finns mycket kvar att utforska. 

Det vi anser vara intressant att undersöka är hur konsumenter ser på att företag 

samarbetar med bloggare, och hur konsumenterna i sin tur påverkas av denna 

marknadskommunikation. Att tillämpa en kvantitativ metod för att genomföra en 

sådan studie skulle vara intressant för att sedan kunna applicera resultatet på en större 

population och därmed utläsa mer djupgående effekt av kommunikationen. 
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<http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1175929.svd> Hämtad 2009-02-23 

<http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1178349.svd> Hämtad 2009-02-23 

 

 

http://www.irm-media.se/
http://www.irm-media.se/irm/(nwc10v3zzdogxh55zjq0qx2j)/kvartal_4_2008.aspx%3e%20H�mtad
http://www.irm-media.se/irm/(nwc10v3zzdogxh55zjq0qx2j)/kvartal_4_2008.aspx%3e%20H�mtad
http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryID=892&lngArticleID=2237
http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryID=892&lngArticleID=2237
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2008:487
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1175929.svd
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Sveriges Riksdag 

Marknadsföringslagen 

<http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2008:486>  

Hämtad 2009-04-23 

 

Word-of-Mouth Association  

<http://womma.org/womm101/> Hämtad 2009-04-15 

 

Bloggar 

Blondinbella  

<www.blondinbella.se> Hämtad 090302-090308 

 

Engla´s Showroom 

<www.englasshowroom.com> Hämtad 090302-090308 

 

GayBloggen 

<www.gaybloggen.com> Hämtad 090302-090308 

 

Kissie 

<www.kissies.se> Hämtad 090302-090308 

 

Kenza 

<www.kenzas.se> Hämtad 090302-090308 

 

Lisaplace 

<www.lisaplace.devote.se> Hämtad 090302-090308 

 

Storstadspojken 

<www.storstadspojken.se> Hämtad 090302-090308 

 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2008:486
http://womma.org/womm101/
http://www.blondinbella.se/
http://www.englasshowroom.com/
http://www.gaybloggen.com/
http://www.kissies.se/
http://www.kenzas.se/
http://www.lisaplace.devote.se/
http://www.storstadspojken.se/
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Stina-Lee 

<www.stinaless.se> Hämtad 090302-090308 

 

Tyra Sjöstedt 

<www.tyras.se> Hämtad 090302-090308 

 

17år & 3barnsmamma 

<www.mammabeckas.blogg.se> Hämtad 090302-090308 

 

Muntliga intervjuer 

Grundare Internetbaserat produktföretag, 2009-03-27 

Grundare Internetbaserat tjänsteföretag, 2009-03-30 

Grundare Internetbaserat produktföretag, 2009-03-30 

Grundare Internetbaserat tjänsteföretag, 2009-03-31 

Marknadsansvarig Produktföretag, 2009-03-19 

Marknadsansvarig Tidningsförlag, 2009-03-23 

Marknadsansvarig Postorderföretag, 2009-03-24 

Marknadsansvarig Privat utbildningsföretag, 2009-03-30 

Marknadsansvarig Internetbaserat produktföretag, 2009-03-31 

Projektledare Mediebyrå, 2009-04-01 

Publicist ansvarig Affiliateföretag, 2009-03-19 

VD Mediebyrå, 2009-03-31 

 

 

http://www.stinaless.se/
http://www.tyras.se/
http://www.mammabeckas.blogg.se/
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Skriftliga intervjuer 

Manager Affiliateföretag, 2009-03-25 

Marknadsansvarig Internetbaserat produktföretag, 2009-03-31 

Marknadsansvarig Klädföretag, 2009-03-31 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Sammanställning över företag/produkter som förekom i textformat under vår 

observation.  

Acne: 2, nämndes av två personer  
Ad Hoc: 1 
Aftonbladet: 1 
American Appareal: 1 
Alice & Sense: 1 
Armani: 1 
ASOS: 3, nämndes av två personer 
Balance (Stureplan): 1 
Ballerina: 1 
Ben and Jerries: 1 
Bianco: 2, nämndes av två personer 
BikBok: 3, nämndes av två personer 
BMW: 3, nämndes av två personer 
Bobbys Hårstudio: 1 
Bracy.se: 1 
Brantz: 1 
Britney Spears: 1 
Brämhult: 1 
Café Foam: 2, nämndes av två personer 
Carina Wester: 1  
CAT: 1 
Chanel: 1 
Chicy.se: 4, nämndes av två personer 
Chique.se: 1 
Cholé: 1 
Comviq: 1 
Converse: 2 
Coop: 3, nämndes av tre personer 
Cubus: 1 
Diesel: 2 
Dior: (Diorshow Blackout) 1 
DKNY: 1 
Dogearaed: 1 
D&G: 1 
Donna Girl: 1 
Electrolux: 1 
Eleven.se: 1 
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Elisabeth Arden: 1 
Elle Magazine: 1 
Ettika: 3 
5Preview: 5 
FreeStreet.se: 1 
Frida: 1 
Finest.se: 2 
Forever21: 3 
GB: 1 
GC: 1 
Gilette Venus: 1 
Gina Tricot: 6, nämndes av tre personer 
GLA: 1 
Heaven devil: 2 
Hermés: 1 
H&M: 15, nämndes av fem personer 
Homepoint: 1 
Hästens: 1 
IKEA: 1 
Illusions: 1 
Ipod Touch: 1 
Jean Paul Gaultier: 1 
Jensen Supreme: 1  
Julie Sandlaús: 1 
Joy: 1 
Karamellkungen: 1 
Kartell: 1 
Kicks: 2, nämndes av två personer 
KidsConcept: 1 
Klubb K: 1 
Kyssjohanna.se: 2 
Lancome: 1 
La Redoute: 1 
Laura Ashley: 1 
Lavin: 1 
Lindth: 2 
Liten och Trendig: 2 
Loreal: 1 
Make up store: 1 
Mango: 2, nämndes av två personer 
Madame Petite: 1 
Maltesers: 1 
Max: 2, nämndes av två personer 
McDonalds: 2 
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Melba: 1 
Minifolk: 1 
Modekungen.se: 2 
Monki: 3, nämndes av två personer  
MTV: 5 
MQ: 3 
Mytheresa.com: 1 
Naglo vodka bar: 1 
Nelly.com: 1 
Net-a-porter: 2 
NOUBA: 1 
Oboj: 1 
Otten: 1 
Polarn o Pyret: 1 
Prada: 1 
Pressbyrån: 1 
Proffs Hårspray: 1 
Ralph Lauren: 1 
Replay: 1 
SEB: 1 
Sergio Rosso: 1 
Sodastream: 1 
Solo: 2, nämndes av två personer 
SonyEricson: 2 
Stockholms Kiropraktorklinik: 1  
Sturecompaniet: 1 
Spotlife:  
Sugarskin.se: 1 
TacoBar: 1 
TGI Friday: 1 
3 (TRE): 3 
Tommy Hilfiger: 1 
Topshop: 4 
Urban Outfitters: 1 
Veckorevyn: 3, nämndes av tre personer 
VEET: 2 
Victoria Secret: 1 
Vila: 1 
Weat It: 4 
Weekday: 1 
Yoggi: 1 
Zara: 2, nämndes av två personer 
Åhléns: 2, nämndes av två personer 
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Bilaga 2  

Sveriges mest besökta privatbloggar (Bloggportalen.se, 2009-01-29) 

1. Blondinbella, med 777069 besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen. 

Startades i januari 2005. Bloggen handlar om den 18-åriga Isabella Löwegrips liv i 

Stockholms innerstad. Isabella driver Blondinbella AB som i skrivande stund är Sveriges 

största blogg. På bloggen finner vi företag som Blue Omega och Bellme. Det går även 

tydligt att finna specifika produkter i texterna såsom MUS ögonmask, Brilliantsmile, 

Oriflame. Företag som nämns i hennes texter är bl.a. Medical Skincare, Roombrun m.fl. 

(www.blondinbella.se) 

2. Kenza, Kenza Zouiten är en 17 årig tjej från Stockholm. Hon arbetar vid sidan av 

studierna som modell och blogga om sitt liv, mode, kläder och musik. Över 50 000 

unika besökare om dagen. (www.kenzas.se) (73731) 

3. Kissie, Alexandra Nilsson heter jag och bor på härliga Kungsholmen med min pappa, 

jag är 17 år men fyller 18 i april (räknar ner). Ja vad mer.. Då smäller det! En växande 

blogg om Alexandra Nilsson, boende på Kungsholmen i Stockholm. 17 år gammal och 

är känd under namnet "KISSIE" (www.kissies.se) 

4. Stina-Lee, ”En blogg om allt och inget - Livet i allmänhet, mode, shopping, smink och 

senaste kändisskvallret + massa mer! =)” Stina-Lee bloggar om sitt liv i Göteborg, 

hennes sina två hundar, mode, shopping, smink och senaste kändisskvallret. 

(www.stinalee.se) 

5. Lisaplace, En blogg med allt kreativt man kan tänka sig inom mode och foto. Mår 

som bäst på våren i mina Wayfarers på ett mysigt café. Uppdaterar dagligen med 

läsare världen över. (www.lisaplace.devote.se) 

6. Engla´s Showroom, "Fashion fades. Style is eternal". En blogg där Engla skriver om 

sitt liv med man och barn, mode och annat som hon anser sig inspireras av och tycker 

om. (www.englasshowroom.com) 

http://www.blondinbella.se/
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7. Storstadspojken, Pojkvännen och tillika sambon till blondinbella, Nils, bloggar om 

livet i Stockholm. Han flyttade från norrland till Stockholm för att studera juridik. 

(www.storstadspojken.se) 

8. 17år & 3barnsmamma! Jag är en ung mamma! En fjuttig liten 17-åring med alldeles 

för många barn - och jag älskar det! Tindra 070219 & Tuva och Enya 080702. 

(www.mammabeckas.blogg.se) 

9. GayBloggen, Jag som bloggar heter Amir och är 18 år. Dagligen så skriver jag om 

mitt liv som öppen homosexuell och allt vad det innebär. Jag bor i södra Stockholm och 

pluggar företagande/försäljning på JG södra. På fritiden umgås jag med vänner, festar 

& gör allt en tonåring gör. (www.gaybloggen.com) 

10. Tyra Sjöstedt, Tyra Sjöstedts blogg. Tyra är en 24-årig tjej som bor i norrköping och 

bloggar om sitt liv som modell. Hennes blogg innehåller dessutom mycket mode och 

inredning. (www.tyras.se) 

  

http://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=29816


Bloggen som en del av företags marknadskommunikation 

 

 

 
94 

 

Bilaga 3  

Mall intervjufrågor, Företag 

Introduktion 

 Går det bra att samtalet spelas in? 

 Hur vill Ni att vi behandlar materialet, konfidentiellt eller öppet? 

 Vill Ni ta del av materialet från intervjun innan vi bearbetar det vidare?  

 Introduktion av intervjuperson och företag  

Kommunikationskanaler 

 Vilka kanaler använder Ni i Er marknadsföring/marknadskommunikation? 

 Hur arbetar Ni med Er externa marknadskommunikation? 

o Hur utformar Ni Ert marknadsförings arbete, tillsammans med extern 

part?  

o Hur marknadsför Ni Er mot kund/konsument? 

Annonsering på privata bloggar 

 Varför har Ni valt att annonsera på bloggen/bloggarna? 

o Vad har Ni för tankar kring annonsering på bloggar? 

 Hur väljer Ni ut bloggar att annonsera på? 

o Spelar bloggaren någon roll vid val av blogg att annonsera på? 

o Spela ämneskategori någon roll vid val av blogg att annonsera på? 

 Vad ser Ni för skillnad med att använda sig av bloggar jämfört med ”traditionell 

media” såsom TV, radio och dagspress? 

o Utformar Ni marknadskommunikationen annorlunda på bloggarna 

jämfört med övrig media? 

Möjligheter/Risker med annonsering på privata bloggar 

 Vad ser Ni för möjligheter/fördelar med att annonsera på bloggar? 

o Vad får Ni ut av att annonsera på bloggar? 

o Vad önskar/avser Ni få ut? 
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 Vilka risker/svagheter ser Ni med att annonsera på bloggar? 

o Om risk, vad gör ni för att motverka detta? 

Effekt av bloggannonsering 

 Har Ni märkt någon skillnad sen Ni började annonsera på bloggar? 

 Hur mäter Ni effekten av marknadskommunikationen via bloggar? 

 
Marknadskommunikation via bloggtexter 

 Hur ser Ni på att marknadsföra sig via bloggtexter? 

o Effektivt? 

o Trovärdigt? 

o Jämfört med banners? 

 Skulle Ni kunna tänka Er att betala/sponsra en bloggare för att bli omnämnd i 

dennes text? 

o Varför/varför inte? 

Bloggannonseringens framtid 

 Vad tror Ni om bloggens framtid?  

o Är bloggar som en del av marknadskommunikationen något som Ni 

kommer fortsätta med?  

o Är Ni intresserade av att utveckla Ert arbete med bloggar som en del av 

marknadskommunikationen? 

o Ser Ni några andra framtida internetalternativ som 

kommunikationsverktyg?  

Övrigt 

 Går det bra om vi återkommer vid behov av kompletterande uppgift? 
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Mall vid utlagd marknadsföring på medieföretag: 

 Hur ser medieföretagets uppdrag ut från Ert företag? 

 Vad har Ni gett dem för riktlinjer? 

 Vad önskar/avser Ni uppnå? 

 Vilken målgrupp/målgrupper vill Ni nå? 

 Hur mäter Ni effektiviteten? 

o Kostnaden i förhållande till vunnet mervärde? 

 Vad anser Ni om att medieföretaget annonserar för Er räkning på bloggar? 

 Vad tror Ni om bloggar som kommunikationsverktyg? 

 Vilka möjligheter kan Ni se med att annonsera på bloggar? 

 Vilka risker kan Ni se med att annonsera på bloggar? 

o Vad tror Ni Ert företag kan göra för att motverka detta? 

 Hur ser Ni på att marknadsföra sig via bloggtexter?  

o Effektivt? 

o Trovärdigt? 

o Jämfört med banners? 

 Skulle Ni kunna tänka Er att betala/sponsra en bloggare för att bli omnämnd i 

dennes text? 
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Bilaga 4 

Mall intervjufrågor, Medieföretag 

Introduktion 

 Går det bra att samtalet spelas in? 

 Hur vill Ni att vi behandlar materialet, konfidentiellt eller öppet? 

 Vill Ni ta del av materialet från intervjun innan vi bearbetar det vidare?  

 Introduktion av intervjuperson och företag  

Annonsering på privata bloggar 

 Hur arbetar Ni med bloggar som marknadskommunikations verktyg? 

 Vad tror Ni om bloggar som kommunikationsverktyg? 

 Varför har ni valt att annonsera på bloggar? 

o Hur har ni lagt upp arbetet med annonsering på bloggar? 

 Är bloggen lämplig som marknadsföringsverktyg för alla typer av företag och 

produkter/tjänster?  

 Vad ser Ni för skillnad med att annonsera på bloggar jämfört med ”traditionell 

media” såsom TV, radio och dagspress? 

 Hur väljer Ni ut bloggar att annonsera på? 

o Spelar bloggaren någon roll vid val av blogg att annonsera på? 

o Spela ämneskategori någon roll vid val av blogg att annonsera på?  

 Riktar Ni Er mot särskilda målgrupper vid annonsering på bloggar? 

Möjligheter/Risker med annonsering på privata bloggar 

 Vad ser Ni för möjligheter med att annonsera på bloggar? 

o Vad får företag ut av att annonsera på bloggar? 

o Vad önskar Ni få ut? 

o Vilka fördelar har bloggar jämfört med traditionella media kanaler? 

 

 Vilka risker ser Ni med att annonsera på bloggar? 

o Vilka nackdelar har bloggar jämfört med traditionella media kanaler? 
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 Vad anser Ni om bloggens trovärdighet som marknadsföringsverktyg? 

Effekt av bloggannonsering 

 Hur mäter Ni effekten av marknadskommunikationen via bloggar? 

o Kostnaden i förhållande till vunnet mervärde? 

 Vad tror Ni om bloggarens roll? 

o Som inflytelserik person i samhället? 

Marknadskommunikation via bloggtexter 

 Hur ser Ni på att marknadsföra sig via bloggtexter? 

o Effektivt? 

o Trovärdigt? 

o Jämfört med banners? 

 Hur har debatten kring ”smygreklam” påverkat användandet av bloggar vid 

marknadskommunikation?  

o Har Ni ändrat Ert sätt att arbeta med bloggar i och med debatten? 

 Skulle Ni kunna tänka Er att betala/sponsra en bloggare för att skriva om ett 

företag i dennes text? (givetvis även ange detta på bloggsidan) 

Bloggannonseringens framtid 

 Vad tror Ni om bloggens framtid?  

o Är bloggar som en del av marknadskommunikationen något som Ni 

kommer fortsätta med?  

o Är Ni intresserade av att utveckla arbetet med bloggar som 

marknadsförings verktyg? 

Övrigt 

 Går det bra om vi återkommer vid behov av kompletterande uppgift? 
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Bilaga 5  

Introducerande E-post 

Hej! 

Vi är två civilekonomstuderande tjejer som läser sista terminen på 
ekonomprogrammet vid Linköpings Universitet. Denna termin skriver vi 
magisteruppsats med fördjupning inom marknadskommunikation. 

Vårt syfte med denna magisteruppsats är att kartlägga hur företag använder sig av 
bloggar som en del i sin marknadskommunikation. Då vi under en tid har studerat 
privata bloggar i Sverige har vi sett annonser från Er på dessa bloggar.  

För att slutföra vårt arbete är vi nu i behov av intervjuer från näringslivet och därför 
kontaktar vi nu Er.  Vi undrar om det finns möjlighet att prata med någon hos Er för en 
personlig intervju alternativt en telefonintervju? Under intervjun kommer frågor 
rörande Er marknadskommunikation att ställas. Intervjumaterialet kan behandlas 
konfidentiellt om så önskas.   

Om Ni inte kan hjälpa oss med dessa frågor vore vi tacksamma om Ni kunde hänvisa 
oss vidare till de som har hand om Er marknadskommunikation. 

Vi ser fram emot att höra från Er! 

Med vänliga hälsningar/  

Josefine Barsk & Sofia Lindberg 

 

 

 

 


