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Abstract 

Tack vare Internet och den sociala webben kan människor idag kommunicera med varandra 

över hela världen vilket bidrar till att information sprids med rasande fart. Web 2.0’s 

utveckling har gjort det möjligt för tvåvägsinteraktion mellan sändare och mottagare. Därför 

kan företagsblogga vara ett nytt sätt för företag att kommunicera med sina kunder och 

marknadsföra sin verksamhet där båda parter kan ta del av varandra genom utbytet av 

information.  

Mitt syfte med studien är att övergripande presentera hur företagsbloggar kan användas som 

kommunikations- och marknadsföringskanal för att skapa goda relationer med sina kunder. 

Jag kommer även att redogöra för andra aspekter som jag tror är viktiga för att nå framgång 

och förtroende i användningen av företagsbloggar. Nedan följer mina frågeställningar för 

studien;  

• Hur kan förtagsbloggar användas som kommunikations- och marknadsföringskanal 
samt hur kan den fungera som relationsskapare? 

• Hur kan man som bloggare skapa en förtroendegivande image? 

• Hur kan företagsbloggen fungera som Word of Mouth kanal? 

• Vilka aspekter är viktiga att tänka på för att nå framgång med sin företagsblogg? 

 

De teoretiska utgångspunkterna för min studie består av; ”företagsbloggar som 

kommunikations- och marknadsföringskanal”, ”strategisk kommunikation och retorik”, 

”relationsmarknadsföring” samt ”Word of Mouth och Buzz Marketing”.  

Jag valde att utföra min studie med en explorativ ansats då jag ville ta reda på hur 

företagsbloggar kan användas som kommunikations- och marknadsföringskanal i praktiken. 

Detta gjorde jag med hjälp av kvalitativ metod i form av personliga intervjuer. Mitt empiriska 

material består av fyra personliga intervjuer samt en mailintervju med respondenter som har 

praktisk och kvalificerad kunskap inom detta område. Sekundärdata har samlats in genom 

litteratur samt elektroniska källor.   

Efter att ha utfört min studie kom jag fram till att använda företagsbloggen som 

kommunikations- och marknadsföringskanal kan vara ett bra komplement till traditionell 

marknadsföring och reklam då bloggen kan fungera som ett utmärkt verktyg för att skapa 
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goda relationer mellan företag och kunder. Detta för att bloggen som medium erbjuder 

tvåvägsinteraktion på ett väldigt enkelt och smidigt sätt. Att använda sig av den strategiska 

kommunikationen och retoriken kan även vara ett bra sätt för bloggaren att skapa sig en 

förtroendegivande image då dessa tekniker hjälper bloggaren att nå ut med sina budskap och 

sin information till läsarna. Min studie visar även att bloggen kan fungera som en potentiell 

Word of Mouth kanal då informationen på bloggar snabbt kan spridas. Dessutom finns 

informationen tillgänglig för så många då det idag är många som använder sig av den sociala 

webben samt läser bloggar. Avslutningsvis kan man genom att använda sig av 

företagsbloggar som kommunikationskanal uppnå det som relationsmarknadsföringen har 

som mål, att skapa långsiktiga och lönsamma relationer med sina kunder. 
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Disposition 

Inledning 

Jag kommer i inledningen kortfattat redovisa bakgrunden till det fenomen jag valt att studera 

och varför jag finner detta intressant. Jag kommer även under denna punkt motivera mitt syfte 

med studien samt redogöra för mina frågeställningar. Därefter kommer jag att klargöra vilket 

material jag avser att undersöka samt avgränsningar för min uppsats. Jag kommer sedan att 

redogöra för vad det finns för tidigare forskning inom det fenomen jag valt att studera. 

Avslutningsvis inom detta avsnitt kommer jag att kortfattat beskriva mitt forskningsområde. 

Teoretisk ram 

Under denna punkt kommer jag att presentera de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen. 

Jag kommer då att beskriva de olika teorierna som jag anser vara relevanta för det område jag 

avser att studera.  

Metod 

Jag kommer att i metod avsnittet motivera den metod jag valt att använda mig samt redogöra 

för min valda ansats i denna uppsats. 

Analys/ Resultat 

Jag kommer i detta avsnitt att redovisa resultatet av mitt empiriska material i form av 

kvalitativa analyser. Jag kommer att genom reflektion av mitt transkriberade material och 

mina anteckningar lyfta fram det som sagts och det som är väsentligt för studiens syfte . Detta 

kommer att göras genom att redovisa mina respondenters beskrivningar och tankar kring hur 

de ser på företagsbloggen som kommunikations- och marknadsföringskanal samt andra 

viktiga aspekter inom detta fenomen. Jag kommer även i denna analys koppla samman mitt 

empiriska material med min teoretiska referensram.  

Diskussion och slutsats 

Jag kommer i detta avsnitt redogöra för vad det är jag har kommit fram till samt diskutera och 

värdera mina resultat. Under denna punkt kommer jag även att ge förslag till vidare forskning.  
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1. Inledning 

Människor har länge konverserat med varandra och man har sedan lång tid tillbaka utbytt 

information, erfarenheter, tips och skvaller kring olika saker. Tack vare den nya tekniken har 

människors kontaktnät och aktivitet ökat. Människors kontaktnät är inte längre lika begränsat 

som förr utan man kan idag kommunicera med människor runt om i världen vilket leder till 

nya bekantskaper utan geografiska gränser (Carlsson 2009:8). 

Kommunikationen på Internet har utvecklats och ”Web 2.0” är ett exempel på detta. Med 

”Web 2.0”, också kallat den sociala webben, vill man att användarna ska kunna påverka och 

bidra med information och på så sätt skapa tvåvägskommunikation mellan sändare och 

mottagare. Denna utveckling har även bidragit till att nya medium skapats och blivit populära 

såsom bloggar och forum. Dessa nya medier uppskattas av både företag samt privat personer 

vilket har bidragit till att företag funnit dessa kanaler som ett bra verktyg för marknadsföring 

och kommunikation. Den sociala webben är en gemensam plattform där både sändare och 

mottagare kan ta del av varandra genom utbytet av information(Carlsson 2009:5-11). 

Då globaliseringen och den tekniska utvecklingen bidragit till ökad konkurrens bland företag 

gäller det att satsa på relationer då företaget måste ta väl hand om sina kunder för att få 

behålla dem. Relationsmarknadsföringen med relationer, nätverk och interaktion som 

huvudfokus har därför kommit att bli ett effektivt marknadsföringsverktyg då det är viktigt för 

företaget att föra ömsesidiga dialoger med kunderna för att vinna dess förtroende 

(www.relations-marknadsforing.se).  

Eftersom det idag finns mängder av information finns det inte en chans att ha tid att 

undersöka och sålla bort det som är av värde då det finns så stora mängder. På så sätt har även 

Word of Mouth Marketing blivit en effektiv metod då vi genom denna får reda på vilken 

information som är viktig och vad vi ska uppmärksamma (Silverman 2001: 9-10). Metoden 

går ut på att information och budskap sprids från person till person vilket grundar sig i att 

mottagare har betydligt lättare att ta till sig den information som någon annan berättar sin 

upplevelse om. Varenda informationskanal, såsom bloggar, är en potentiell Word of Mouth 

kanal där informationen sprids från person till person. Istället för att gå via de olika företagens 

reklamblad kan man via den nya tekniken komma i kontakt med andra konsumenter och på så 

sätt få rekommendationer om en viss produkt. Word of Mouth är ett effektivt verktyg som 
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bidrar till att konsumenterna har makten och detta ställer krav på företagens kommunikation, 

agerande och marknadsföring (Carlsson 2009:8-9).  

Jag har valt att studera hur företagsbloggar kan användas som kommunikations- och 

marknadsföringskanal för att skapa goda relationer med sina kunder. Jag finner detta område 

intressant då det är ett relativt nytt och aktuellt fenomen samtidigt som allt förändras och 

utvecklas väldigt snabbt inom detta område. Min hypotes är att jag tror att företagsbloggen 

som verktyg kan skapa goda relationer mellan företag och kunder. Jag tror även att 

företagsbloggen kan fungera som ett bra medium för att skapa ”buzz” kring en produkt eller 

företag. Avslutningsvis tror jag att trovärdigheten är en viktig källa för att nå framgångsrik 

kommunikation och marknadsföring via bloggar. Jag tror att man via användning av 

strategisk kommunikation, retorik samt att hålla sig till de juridiska lagarna och principerna 

genererar i att bloggen blir trovärdig. Det är dessa aspekter jag vill se närmare på och se om 

min hypotes stämmer genom att studera dessa fenomen med utgångspunkt i användningen av 

företagsbloggar som kommunikations- och marknadsföringskanal. 

1.1 Syfte  

Mitt syfte med studien är att övergripande presentera hur företagsbloggar kan användas som 

kommunikations- och marknadsföringskanal för att skapa goda relationer med sina kunder. 

Jag kommer även att redogöra för andra aspekter som jag tror är viktiga för att nå framgång 

och förtroende i användningen av företagsbloggar. Varför jag vill undersöka detta är för att 

jag anser att det är viktigt för företag att finna nya vägar att kommunicera och marknadsföra 

sig på. Detta för att konsumenterna idag har makten genom att man lätt kan sprida snabb 

information till otroligt många användare via de sociala medierna.  

1.2 Frågeställningar 

Jag avser att med hjälp av mina frågeställningar besvara mitt syfte med studien. Mina 

frågeställningar är:  

• Hur kan företagsbloggar användas som kommunikations- och marknadsföringskanal 

samt hur kan den användas som relationsskapare? 

• Hur kan man som bloggare skapa en förtroendegivande image? 

• Hur kan företagsbloggen fungera som Word of Mouth kanal? 
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• Vilka aspekter är viktiga att tänka på för att nå framgång med sin företagsblogg? 

1.3 Material och avgränsning 

Jag avser att främst fokusera på företagsbloggar, vilket innebär bloggar samt mikrobloggar, då 

jag anser att det mestadels är dessa typer av bloggar som har som syfte att kommunicera med 

sina existerande och potentiella kunder samt marknadsföra sin verksamhet. Jag avser inte att 

studera privata eller politiska bloggar samt övriga bloggar med annat syfte än att 

kommunicera och marknadsföra sitt företag.   

Min studie utgår från sändarens perspektiv i tvåvägs interaktionen mellan bloggare och läsare. 

Av tidsskäl avser jag inte att studera företagsbloggarnas effekter eller mottagarens perspektiv 

på företagsbloggar som kommunikations- och marknadsföringskanal. Jag kommer alltså inte 

att reflektera över hur läsare och konsumenter ser på detta fenomen.  

Jag har valt att utgå ifrån ett företagsperspektiv avseende svenska förhållanden då jag ser på 

företagsbloggar som kommunikations- och marknadsföringskanal. Av tid och resursskäl 

avgränsar jag min studie från att beröra hur utländska företag kan använda sig av bloggar som 

kommunikations- och marknadsföringskanal i andra länder.    

Uppsatsen baseras på teorier som är relevanta för detta ämne samt empiriskt material i form 

av fem kvalitativa intervjuer med olika respondenter som har praktisk kunskap inom detta 

område. Jag kommer alltså inte att analysera eller jämföra olika typer av bloggar utan det är 

mina kvalitativa intervjuer som kommer stå till grunden för mina resultat. 

Jag vill med uppsatsens innehåll ge en inblick samt förmedla inspiration och vägledning till 

företag genom att presentera hur företagsbloggar kan användas som kommunikations- och 

marknadsföringskanal Jag avser inte med min uppsats att gå in på praktiska aspekter kring hur 

strukturen på bloggen ska se ut. 

Då detta område är väldigt omfattande samt i ständigt utveckling begränsar jag min studie till 

hur företagsbloggar kan användas som kommunikations- och marknadsföringskanal här och 

nu. Jag kan därför inte svara på hur detta fenomen kommer att te sig i framtiden.  

1.4 Tidigare forskning 

Då användningen av företagsbloggar som kommunikations- och marknadsföringskanal är ett 

relativt nytt fenomen är tidigare forskning och litteratur kring detta område förhållandevis 
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begränsat. Det finns en hel del litteratur kring bloggens uppbyggnad och praktiska funktioner. 

Då detta inte är av relevans för min uppsats har jag valt att avstå från denna typ av litteratur. 

Det finns även tidigare forskning samt litteratur som berör respektive teori som jag kommer 

att gå in närmare på i min teoretiska ram.  

I min undersökning av tidigare forskning har jag inte funnit några tidigare studier eller någon 

litteratur som berör hur företagsbloggen kan användas som kommunikations- och 

marknadsföringskanal med hjälp av de olika teorierna som jag har valt att använda mig av. 

Använder man sig av Google Scholar och söker på bloggar som marknadsföring och 

kommunikation finner man olika studier som berör detta fenomen fast utifrån andra 

perspektiv. Det finns tidigare studier som undersöker alltifrån bloggens effektivitet till 

marknadsföring på Internet (scholar.google.se). Då jag studerar detta fenomen ur ett annat 

perspektiv än tidigare forskning anser jag att min studie bidrar med ny kunskap kring hur 

företagsbloggar kan användas som kommunikations- och marknadsföringskanal.  

Denna uppsats kommer att vara användbar för företag som vill se hur man kan använda sig av 

bloggar som kommunikations- och marknadsföringkanal samt för andra studenter och 

forskare som vill hämta inspiration till vidare forskning inom detta område.   

1.5 Forskningsområde 

1.5.1 Internet och Web 2.0  

Internet skiljer sig från de traditionella medierna press, radio och TV då skillnaden mellan 

dem är att de traditionella medierna utgör offentlig envägskommunikation medan Internet 

används både som offentlig och privat en- och tvåvägskommunikation. Internet fyller 

mestadels samma funktioner som de traditionella medierna då de flesta mottagare använder 

sig av Internet för att finna information (Falkheimer 2001: 133-136).  

Web 2.0, också kallat den sociala webben, är ett samlingsbegrepp som myntades av Tim 

O’Reilly år 2004 då man ansåg att webben var viktigare än någonsin. Web 2.0 avsåg den nya 

generationens webbtjänster, nya affärsmodeller samt sociala nätverk. Den sociala webben 

innebär att användarna har möjlighet till interaktion, deltagande och samarbete. Man kan då 

som användare vara med och bidra till sidans innehåll och på så sätt ha möjlighet till att ha 

kontroll över sin information (Carlsson 2009: 8). Bloggosfären är ett starkt kännetecken för 

Web 2.0 med bland annat dess nya teknologi RSS som gör det möjligt att hela tiden kunna 

vara uppdaterad om vad som sker på bloggen. Även tekniken att kunna länka till andra 
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bloggar är en av de möjligheter som Web 2.0 har skapat. Web 2.0 är en värld där publiken 

bestämmer vad som är viktigt (Web 2.0). 

1.5.2 Sociala medier 

Enligt Nationalencyklopedin är ”Sociala medier, kommunikationskanaler som tillåter 

användare att kommunicera direkt med varandra genom t. ex text, bild eller ljud” 

(www.ne.se).  

De sociala medierna består ofta av webbtjänster som ägs av företag som tillhandahåller 

tjänsten samt lagrar informationen. Det är däremot användarna själva som tar del av 

webbplatsens innehåll samt kommunicerar via den (www.ne.se). Det som ofta kännetecknar 

sociala medier är att det är användarna som skapar innehållet till skillnad från traditionella 

medier. Dessa nätverk fungerar som olika mötesplatser som är tillgängliga och öppna för alla 

människor. De sociala medierna handlar inte så mycket om teknik utan främst om 

kommunikation, dialoger och relationsskapande mellan människor (Carlsson 2009:8-11).  

1.5.3 Bloggosfären och bloggar i allmänhet 

Bloggosfären är ett samlingsnamn i bloggkulturen som används för att beskriva det 

sammanlänkande nät av bloggar. I detta nät ingår de olika inläggen, kommentarerna och 

länkarna som återfinns i bloggarna (Frankel 2005:17).  

Ordet blogg kommer egentligen från engelskans ”weblog” som betyder en loggbok på 

webben (Carlsson 2009:154). National Encyklopedins definition av blogg är”Personlig och 

öppen dagbok eller logg på webben, typiskt bestående av regelbundna skriftliga inlägg med 

personligt hållna iakttagelser och synpunkter på dagsaktuella händelser” (NE: blogg). 

En blogg har ganska mycket gemensamt med vanliga hemsidor och fokus i bloggen brukar 

vara det sändaren skriver i form av olika inlägg som kan innehålla både text, länkar och 

bilder. De är oftast sorterade ämnesvis eller i datum ordning med det senaste inlägget först 

(Frankel 2005:10-12). Det finns olika typer av bloggar beroende på vad man har för syfte med 

bloggen. Några olika typer av bloggar är: Personliga bloggar, vilket är då privat personer 

skriver som en dagbok om alla möjliga saker. Politiska bloggar, skapas för att diskutera och 

föra fram åsikter kring olika politiska inriktningar etc. (Frankel 2005: 13-14). 

Företagsbloggar, vilket är då ett företag skapar en blogg för sitt företags syfte (Carlsson 



  13 

2009:77). Mikrobloggar är en ”kortvariant av blogg” där kommunikationsformen ofta är 

kortare och snabbare (Carlsson 2009:80). 

2. Teoretisk ram 

2.1 Val av teoretisk ram 

Jag har valt följande teorier som utgångspunkter för min studie; Företagsbloggar som 

kommunikations- och marknadsföringskanal vilket även innefattar ett avsnitt om juridiska 

lagar och principer, strategisk kommunikation och retorik, relationsmarknadsföring samt 

Word of Mouth och Buzz Marketing. Jag anser att dessa teorier och perspektiv är relevanta 

för mitt syfte med studien då de alla är viktiga aspekter i hur företagsbloggar kan användas 

som kommunikations- och marknadsföringskanal för att skapa relationer med sina kunder.  

Perspektivet ”företagsbloggar som kommunikations och marknadsföringskanal” ligger till 

grunden för mitt syfte med uppsatsen, alltså hur företagsbloggar kan användas som 

kommunikations- och marknadsföringskanal. Valet av ”juridiska lagar och principer” valde 

jag då jag anser att detta är otroligt viktigt när man använder sig av bloggar för att 

marknadsföra sitt företag. Jag tror även att om man håller sig till de juridiska lagarna och 

principerna blir bloggen trovärdig i läsarens ögon då detta är viktigt för bloggens framgång.  

”Strategisk kommunikation och retorik” valde jag i sin tur av att jag tror att den strategiska 

kommunikationen och retoriken är bra verktyg att använda sig av då man vill skapa en 

förtroendegivande image. Dessa verktyg vägleder företaget genom att lyfta fram vilka 

aspekter som är viktiga att tänka på då man vill vara trovärdig i andras ögon.  

Varför jag valde att ha med ”relationsmarknadsföring” som teori är för att jag anser att det 

idag är viktigt för företag att fokusera på deras kundrelationer då de har stor betydelse för ett 

företags framgång. Jag tror även att användningen av företagsbloggar kan vara ett bra sätt för 

företag att skapa goda relationer med dess existerande samt potentiella kunder.  

Avslutningsvis anser jag att ”Word of Mouth och Buzz Marketing” är bra metoder att 

använda då de grundar sig i att människor tycker om att prata. Jag tror att denna metod 

fungerar bra inom bloggosfären då rykten och information kan spridas väldigt snabbt genom 

att informationen blir tillgänglig för så många. Jag kommer i detta avsnitt att presentera och 

beskriva mina utvalda teorier och perspektiv i tur och ordning.  
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2.2 Företagsbloggar som kommunikations- och marknadsföringskanal 

Ett bra sätt för företag att kommunicera och marknadsföra sig själva är att använda sig utav 

bloggar då de kan rapportera läsare om dess produkter, skapa förtroende hos dem samt utbyta 

information. Att ha en företagsblogg är också ett sätt att förhindra att mottagarna sprider ett 

dåligt rykte om företaget då de kan vara med i läsarnas konversationer. På en företagsblogg 

har företagen möjlighet till att tala om nyheter, framtida events samt ge kunderna support 

(Gardner 2005:14).  

För att en företagsblogg ska bli framgångsrik krävs det att bloggarens stil, personlighet och 

vetskap möter det mottagaren söker. Det är viktigt att man skriver kort och koncist så att inte 

läsaren tappar intresset. Man ska också skriva på ett vänskapligt sätt så att läsaren känner sig 

”nära” bloggaren och företaget. Bloggjournalistiken handlar om öppenhet, ärlighet och 

information och det är därför man ska hålla den på ett personligt plan så läsaren får denna 

”nära” känsla. Det är även viktigt för den som skriver bloggen att uppdatera relativt ofta, 

gärna några gånger per vecka. Detta för att läsare återvänder till bloggen oftare för att finna 

ny information samt att när man uppdaterar bloggen syns den mer i sökmotorerna. 

Möjligheten till tvåvägs interaktion mellan företag och kund gör att bloggar också är en 

effektiv teknik då man snabbt kan få feedback på vad läsarna och konsumenterna anser. På så 

sätt kan man utveckla bättre produkter genom att ta till sig och lyssna på konsumenternas 

efterfråga (Gardner 2005: 20-23; Carlsson 2009: 77-78). 

Det är väldigt kostnadseffektivt att använda bloggar då det inte behöver kosta så mycket att 

driva en. Det som kostar vad gäller bloggar är i så fall den tid det tar för skribenten att skriva 

samt skapa ett bra innehåll för läsarna. Det man först och främst ska tänka på är att dela med 

sig av sin kunskap inom det område som företaget verkar. Man kan på så sätt stärka 

kundrelationer samt omvandla potentiella köpare till kunder. Dessutom tar man hand om de 

existerande kunderna. En blogg är också bra för att nå företagets målgrupp då läsarna oftast 

själva söker upp den information de vill ha. På så sätt tvingar företaget inte sina mottagare att 

få informationen till skillnad från traditionell reklam i exempelvis reklampauser på tv. 

Bloggar kan påverka läsarna på ungefär samma sätt som en tidningsartikel som är skriven om 

företaget. Då företagsblogga fungerar mer som direktkommunikation mellan företaget och 

läsarna kan dem själva förmedla dess egen bild av företaget istället för att den filtreras genom 

traditionell media (Frankel 2005:20-23; Carlsson 2009: 77-78).  
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Att använda bloggar som kundservice gör att företagets ansikte utåt effektiviseras samt gör att 

kunderna får känslan av att de släpps in lite längre än de brukar i ”vanlig” kundkontakt. Att 

företagsblogga är ett sätt för företaget att erbjuda effektiv kundsupport genom att till exempel 

svara på kommentarer eller skapa ett forum där man kan bemöta olika frågor och kritik. Om 

bloggen är skrivet på ett personligt sätt får kunden förtroende för bloggen och företaget vilket 

kan generera i att man som läsare känner sig insatt och engagerad i företagets verksamhet. 

Företagsblogga är även ett sätt att visa upp kompetenta medarbetare inom företaget vilket gör 

att läsare känner mer förtroende för företaget (Carlsson 2009: 77-78; Frankel 2005: 23-27).  

Att mikroblogga kan även vara ett annat alternativ för företag som vill blogga för att skapa 

kommunikation med sina kunder. Mikrobloggen har en del gemensamt med en vanlig blogg 

då företaget publicerar mer eller mindre regelbundna inlägg på mikrobloggen och att läsarna 

har möjlighet att kommentera på dem. Det kan vara en fördel för företag att mikroblogga 

gentemot att skapa en ”vanlig” företagsblogg då detta inte är lika tidskrävande arbete som 

med en vanlig blogg. Mikroblogg samt vanlig företagsblogg kan komplettera varandra bra då 

dessa inte kan ersätta varandra. Mikrobloggen kan mer användas som en snabbkanal då 

företaget bland annat kan rapportera mer nyheter, erbjudanden samt olika länkar till vidare 

information. Man kan också på mikrobloggen länka vidare till företagsbloggen vilket kan 

användas för att få mer besökare på företagets hemsida eller blogg (Carlsson 2009: 80-83).    

2.2.1 Juridiska lagar och principer 

Det som är viktigt att tänka på då man använder sig av bloggar som kommunikations- och 

marknadsföringskanal är att hålla koll på vad som är lagligt och inte. Det är bland annat 

viktigt att tänka på att reklam måste kunna urskiljas som reklam och inte kunna förväxlas med 

redaktionell text vilket står skrivet i marknadsföringslagen: 

5 § All marknadsföring skall utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är 

fråga om marknadsföring. Det skall också tydligt framgå vem som svarar för 

marknadsföringen (Marknadsföringslagen 1995:450).  

Övriga lagar som är relevanta då man publicerar information i bloggar är följande: 

Yttrandefrihetsgrundlagen: Lagen värnar om yttrande friheten. Det innebär övergripligt att 

alla svenskar har rätt uttrycka sina känslor, åsikter och tankar i andra medier än 

tryckta(riksdagen.se).  
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Personuppgiftslagen: Lagen innehåller regler om hur personuppgifter behandlas och har som 

syfte att skydda människor och dess personliga integritet. Även foton där man kan identifiera 

personer ses normalt som personuppgifter fastän inga namn nämns i förhållande till bilden 

(Carlsson 2009:133-136).   

BBS- lagen (Lagen om elektroniska anslagstavlor): Denna lag innebär att man är skyldig att 

hålla en viss uppsikt över webbplatsen då man tillhandahåller en tjänst för elektronisk 

förmedling av meddelanden då detta innefattar bloggar, forum etc. Denna lag säger också att 

det är innehavaren för innehållet som är ansvarig även om det är en annan person på till 

exempel företaget som har publicerat det (Carlsson 2009: 136). 

Upphovsrätt: Syftet med upphovsrätt är att ge kreatörer av olika slag en slags ensamrätt till 

sina verk. De alster som upphovsrätten skyddar är bland annat de som relativt lätt skulle 

kunna kopieras och användas utan lov. Denna rätt gör det möjligt för upphovsmannen att 

förbjuda att sådant händer samt att den är nödvändig för att upphovsmannen ska kunna få 

betalt (Carlén- Wendels 2005: 9).  

Varumärkesrätt: Denna rätt används för att skilja varor och tjänster från ett visst företag från 

andra som kommer från andra företag. Alla typer av symboler kan vara varumärken och det är 

dessa man skyddar. Det får inte förekomma en förväxlingsrisk med ett tidigare varumärke då 

man skapar ett nytt varumärke vilket innebär att det inte får kunna förväxlas med en annan 

firma, släktnamn eller med en titel på ett litterärt eller konstnärligt verk (Carlén- wendels 

2005:17).  

Utöver lagarna finns det vissa principer som man bör förhålla sig till vilket mestadels handlar 

om sunt förnuft. Det man publicerar på bloggen får inte kränka eller förolämpa andra personer 

samt att man inte heller får vilseleda konsumenterna och allmänheten om företagets produkter 

eller tjänster. Dessutom får innehållet inte innehålla hets mot folkgrupp samt vara rasistiskt 

eller sexistiskt. I övrigt ska man inte vara hotfull eller stötande samt att man inte får uppmana 

till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet (Carlsson 2009: 132).  

2.3 Strategisk kommunikation och retorik 

Ämnesinriktningen strategisk kommunikation har sina rötter i den klassiska retoriken vilket 

kännetecknas av konsten att övertyga. Strategisk kommunikation karakteriseras av att denna 

typ av kommunikation är planerad och innehar ett utsatt mål som ska uppnås. Det finns 

många paralleller mellan dessa två då retoriken används som ett bra verktyg för att nå 
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strategisk kommunikation. Retoriken i sig är ett ganska neutralt verktyg då teorin handlar om 

hur sändaren kan nå fram med sina budskap. Det finns olika teoretiska modeller för både 

strategisk kommunikation och retorik men de är endast vägvisare då olika situationer och 

kommunikationsproblem kräver olika lösningar. Strategisk kommunikation utgår normalt sätt 

ifrån att det är en lite större grupp människor som man vill kommunicera med (Falkheimer 

2001: 84-89).  

Det man gör då man använder sig av retorik är att man gör något synligt och påtagligt 

(Carlsson & Koppfeldt 2003: 60-67). Man brukar tala om retorikens tre medel som övertygar. 

Det första medlet som är viktigt att visa är talarens ”ethos” vilket är det grekiska ordet för 

personlighet och karaktär. Ethos handlar om att talaren ska övertyga sin publik med hjälp av 

sin personlighet och trovärdighet, alltså med hans/hennes ”image”. Detta för att vi övertygas 

mer av en person vi känner tillit till än till en person som tycks vara falsk och beräknande 

(Carlsson & Koppfeldt 2003:67-69). 

Speciellt för ett ”ethos-medium” är att man känner att man är nära exempelvis bloggaren. 

Denna känsla förmedlas genom att till exempel se på bloggarens bilder och personliga sätt att 

skriva på (Carlsson & Koppfeldt 2003:70-72). 

Det andra medlet för retorik är ”logos” som betyder argument eller tanke. Genom att använda 

sig av logos vädjar man till människans förnuft och omdöme. Det man då gör är att man 

informerar, upplyser och lär ut. Man kan även väcka förtroende hos publiken genom att tala 

sakligt. Man menar med logos ”se och bedöm själv”. Man informerar och upplyser sedan är 

det upp till åhöraren själv att bedöma vad han/hon tycker (Carlsson & Koppfeldt 2003:72-73). 

Det tredje medlet för att övertyga publiken är via ”pathos” vilket handlar om att väcka känslor 

hos mottagarna. Ett sätt att väcka känslor hos publiken kan vara att själv visa känslor men 

man ska däremot inte visa överdrivet mycket känslor då dessa kan genomskådas och uppfattas 

som patetiska. Man kan också väcka känslor hos publiken genom att få dem att känna sig 

viktiga. Pathos kan även vara att få en kollektiv och gemensam känsla då talaren och 

mottagarna känner samma sak (Carlsson & Koppfeldt 2003:74-77). 
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2.4 Relationsmarknadsföring 

”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i 

centrum” (Gummesson 2002:16). 

Relationsmarknadsföring handlar om att skapa långsiktiga och lönsamma relationer med 

kundlojalitet som målsättning. Det har blivit ett ökat fokus på kunden i marknadsföringen och 

det är detta som ligger till grunden för relationsmarknadsföringen (www.relations-

marknadsforing.se). Relationsmarknadsföringens förutsättning är att det måste finnas minst 

två parter som står i kontakt med varandra. Det relationsmarknadsföringen gör är att den 

bland annat erbjuder längre kundrelationer och bättre lönsamhet (Gummesson 2002:16-20).  

Evert Gummesson menar på att man har gått från 4P till 30R, alltså från de fyra traditionella 

Pna i marknadsmixen till relationsmarknadsföringens 30 R. Dessa 30 R utgör olika relationer 

inom relationsmarknadsföringen som är konkreta och identifierbara. Jag avser främst att 

behandla relationsmarknadsföringens 12e R då denna relation utgör e-relationen. Det är 

främst via E-relationen jag finner att använda sig av bloggar för kommunikation och 

marknadsföring är ett bra verktyg för företaget för att uppnå det relationsmarknadsföringen 

syftar till. R12 och den elektroniska relationen är främst representerad av Internet, e-post och 

mobiltelefoni (Gummesson 2002: 44-46). Begreppet e-relationen innefattas av de relationer, 

nätverk och interaktion med hjälp av IT (Gummesson 2002:129). 

I och med konvergensen och den tekniska utvecklingen av datorer, Internet och mobiler har 

möjligheterna för att bedriva och utveckla kundrelationer ökat. Köparens marknad har blivit 

större vilket också genererar i att konkurrensen mellan producenterna har ökat. Med 

relationsmarknadsföring kan marknadsföringskostnaderna hållas låga då man istället kan rikta 

informationen rätt och direkt till kunderna istället för att lägga pengar på annan och onödig 

reklam. Det är viktigt att kunden ska vilja ta till sig information och inte tvingas utsättas för 

den vilket är den största skillnaden mellan traditionell reklam och relationsmarknadsföring 

Att föra ömsesidiga dialoger mellan företag och kund kan leda till utvecklandet av nya 

produkter och tjänster genom att företaget får reda på vad kunden söker. På så sätt kan man 

säga att hela företaget blir engagerade i relationsskapandet till kunden. Relationer mellan 

företag och kunder är såväl viktigt inom både producentmarknaden samt inom 

konsumentmarknaden, (www.relations-marknadsforing.se, www.expowera.se).  
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2.5 Word of Mouth och Buzz Marketing  

Word of Mouth Marketing är en effektiv metod som grundar sig i att folk tycker om att prata 

och att mottagarna har betydligt lättare att ta till sig den information som andra berättar sin 

upplevelse om (www.womma.org). Man tar mer till sig det som en vän berättar om och 

rekommenderar än att köpa en produkt man sett i en reklamannons (Silverman 2001: 20-23). 

Då metoden även talar om för oss vilken information som är viktig och vad vi ska 

uppmärksamma gör även detta Word of Mouth metoden otroligt effektiv då den automatiskt 

sållar bort sådant som inte är av värde (Silverman 2001: 9-10).  

Man kan säga att en nöjd kund är den bästa tänkbara säljare och på grund av de sociala 

medierna är nöjda kunder viktigare än någonsin då prat sprids otroligt snabbt. En bra början 

för företag som vill sprida ett gott rykte kring något genom dessa metoder är att göra 

kunderna nöjda och entusiastiska genom att exempelvis erbjuda bra priser och produkter samt 

ge bra service. Det är lättare och större chans att skapa prat kring något som är nytt på 

marknaden eller som har utvecklats med nya egenskaper. Utöver att skapa en nyhet av något 

som man vill sprida vidare är det viktigt att arbeta mer aktivt för att skapa det goda ryktet. 

Den nya teknologin, webben och de sociala medierna har öppnat upp för nya möjligheter för 

företag och marknadsförare att använda sig av Word of Mouth och Buzz Marketing (Carlsson 

2009:38-39).   

Buzz marketing har utvecklats från Word of Mouth Marketing men är ungefär detsamma där 

båda metoderna går ut på att göra ett budskap, ett företag eller en produkt så intressant att 

människor på egen hand vill sprida informationen vidare (Carlsson 2009: 38-39). Problemet 

med buzz marketing kan vara att det ibland är svårt att skapa mening istället för bara ”buzz”. 

Det är viktigt med meningsskapande då det grundar sig på förståelse vilket i sin tur skapar 

konversationer som hjälper människor att förstå informationen som sprids. Detta i sin tur 

leder till både rationella och känslomässiga beslut vilket påverkar företaget i positiv 

bemärkelse. Meningsskapande genererar i agerande då det frambringar förståelse. Om 

informationen är överflödig och människor inte förstår vad som menas kommer mycket av 

informationen att bli missförstådd och bortkastad (Kelly 2007: 23-27). Ett bra sätt att sprida 

”buzz” är att just använda sig av bloggar som verktyg då de har egenskapen att snabbt kunna 

sprida budskap snabbare än något annat medium (Gardner 2005:31).  

Många företagare och producenter ser dock på Word of Mouth Marketing som något som är 

utanför deras kontroll och att denna typ av marknadsföring kan ge negativ effekt då dåliga 
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”rykten” kan spridas om produkten eller företaget. Det är därför viktigt för företag att ha 

respekt för missnöjda kunder då dessa idag kan sprida ett dåligt rykte väldigt snabbt då 

exempelvis en blogg kan ha tusentals läsare vilket då genererar i sämsta tänkbara 

marknadsföring. Detta ställer därför krav på företaget då kundernas omdöme avgör företagets 

framgång (Silverman 2001:20-24).  

3. Metod 

3.1 Val av ämne 

Varför jag valde att skriva om hur företagsbloggar kan användas som kommunikations- och 

marknadsföringskanal är för att jag läst många artiklar samt följt olika debatter kring bloggar 

som fenomen. Jag har förstått att bloggen har en slags makt då det är många som både skriver 

och följer olika typer av bloggar dagligen. Jag tycker även att det är ett relativt nytt och 

aktuellt fenomen och då jag är intresserad av kommunikations och PR-branschen i allmänhet 

fann jag det extra intressant och fördjupa mig inom detta område.  

3.2 Val av metod och ansats 

Jag har valt att utföra min studie med en explorativ ansats då det inte finns någon direkt 

tidigare forskning kring fenomenet hur företagsbloggar kan användas som kommunikations- 

och marknadsföringskanal. Jag anser att denna ansats är passande då jag vill ta reda på hur 

fenomenet ter sig i praktiken med hjälp av kvalitativ metod. Då jag inte vill ta reda på 

fenomenets förekomst eller utbredning valde jag inte att inta en deskriptiv ansats med 

kvantitativ metod. Eftersom jag inte heller vill ta reda på fenomenets orsaker samt 

konsekvenser valde jag inte heller den kvantitativa metoden med den explanativa ansatsen 

(Jarlsbro 2000:27).  

Jag har valt att använda mig av personliga intervjuer som metod då denna typ av intervju har 

samtal som mål och form. Dessa intervjuer görs för att jag vill skaffa mig kvalificerad och 

praktisk kunskap kring företagsbloggar som kommunikations- och marknadsföringskanal. Jag 

tycker även att denna metod passar bra då jag vill få grepp om mina respondenters personliga 

uppfattningar utan att de påverkar varandra. Genom dialog och diskussion är mitt syfte att 

vinna förståelse i deras erfarenheter. Jag kommer att totalt att utföra fem kvalitativa 

intervjuer, varav tre samtalsintervjuer samt en ”gruppintervju” då dessa kräver ett personligt 

möte mellan mig som intervjuare och respondenten. ”Gruppintervjun” fungerar som ett slags 
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seminarium där flera intervjuare ställer frågor till respondenten inom ramarna för sociala 

medier. Utöver samtalsintervjuerna kommer jag att utföra en mail intervju då jag kommer att 

skicka frågor till respondenten som denne svarar på. Fastän mail intervjun kommer att ske 

utan ett fysiskt möte anser jag att denna intervju kommer att tillföra min studie berikande 

kunskap då jag söker finna den personens kunskap inom ett visst område vilket jag även 

kommer få svar på via denna typ av intervju.  

3.3 Tillvägagångssätt 

För att få djupare förståelse samt kunskap inom mitt område gjorde jag en litteratursökning 

kring de perspektiv som jag ville ha med i min teoretiska referensram. Kunskap kring 

kvantitativa och kvalitativa metoder hämtade jag från tidigare kurslitteratur samt via 

litteratursökning. Informationssökningen gjorde jag genom olika bibliografiska databaser på 

Internet, bland annat SUBs egna databas, LIBRIS, Google Scholar samt Artikelsök. Övrig 

litteratur fann jag på plats på lite olika bibliotek samt tips från olika personer. 

Parallellt med läsningen av mitt insamlade material bokade jag in de personliga mötena med 

mina respondenter samt att jag påbörjade min semistrukturerade intervjumanual. Jag valde att 

sprida ut de personliga intervjuerna över ca två veckors tid då jag fick möjlighet att ändra på 

frågor och upplägg efter varje intervju som jag utförde. Detta även för att hinna transkribera 

varje intervju före det var dags för nästa. Under intervjuernas gång använde jag mig av en 

diktafon eller bandspelare för att spela in samtalet. Detta för att ha möjlighet att koncentrera 

mig på själva ämnet istället för att anteckna under intervjuns gång (Kvale 1997:147-148). Jag 

är väl medveten om att en bandspelare inte kan återge de visuella aspekterna av intervjun 

såsom en videobandspelare men då detta inte är av relevans för min studie valde jag att 

använda mig av en vanlig bandspelare istället.  

Efter att jag utfört alla intervjuer och transkriberat dem påbörjade jag min analys av mitt 

empiriska material för att sedan lyfta fram det som var väsentligt för min studie. Detta för att 

sedan koppla samman de mönster som återfinns i det empiriska materialet samt teorierna i 

min teoretiska ram.  

3.4 Frågestrategi 

Samtalsintervjuer kan ha olika frågestrategier då det vanligen finns fyra former; öppna, den 

riktat öppna, halv- eller semistrukturerade och strukturerade intervjuer (Lantz 2007:33). Jag 



  22 

kommer att använda mig utav semistrukturerade intervjuer som form och frågestrategi då jag 

kommer att basera intervjun på de olika teman och frågeställningarna min studie utgår ifrån. 

Min intervju manual kommer alltså att bestå av specifika teman och frågeställningar samtidigt 

som jag kommer att vara öppen för det respondenten svarar och därifrån bygga vidare med 

andra frågeställningar för att på så sätt skapa samtal kring en viss fråga. Jag kommer att 

använda mig av helhetsfrågor, temafrågor och specifika frågor som rekommenderas för att få 

en så komplett intervju som möjligt (Ekström & Larsson 2000:55). Vad gäller mail intervjun 

kommer den ha en mer strukturerad manual då jag kommer sända respondenten mina frågor 

som denne kommer svara på. Det kommer därför att vara svårt att skapa ett samtal som den 

personliga intervjun har som mål. 

3.5 Reliabilitet och validitet 

För att en studie ska kunna räknas som vetenskaplig ställs särskilt höga krav på att man ska 

kunna motivera sina påståenden och slutsatser. Det krävs alltså att man ska ge tillräckligt 

goda skäl för att något ska kunna påstås vara sant och vetenskapligt. Slutsatser ska motiveras 

med argument där det krävs att dessa argument ska vara giltiga och tillförlitliga. Begreppen 

validitet och reliabilitet är andra termer för giltighet och tillförlitlighet vilket avgör en studies 

hållbarhet (Ekström & Larsson 2000:12-13).  

Validiteten för en studie innebär att studera det man avser att studera (Ekström & Larsson 

2000:73). En studies validitet är beroende av hållbarheten i de teoretiska förutsättningarna 

samt att teorin stämmer överens med undersökningens forskningsfrågor (Kvale 1997:85). 

Reliabiliteten innebär att komma fram till tillförlitliga resultat och slutsatser, det vill säga att 

man bearbetar materialet på ett forskningsmässigt korrekt sätt. För att nå ett tillförlitligt 

resultat krävs ett genomtänkt urval, relevanta frågeställningar, ett riktigt material samt en god 

analys. Hållbarheten för undersökningen bygger i grunden på valet av metod för studien 

(Ekström & Larsson 2000:73).  

Giltigheten eller validiteten i en kvalitativ analys skapas då man genom en analys ser olika 

mönster där de teoretiska begreppen stämmer överens med det som respondenten har sagt. 

Analysens validitet avgörs dels på intern subjektivitet samt på teoretisk/extern validitet. Den 

teoretiska/externa validiteten syftar till kopplingen mellan teorin och det undersökta 

fenomenet. Den interna subjektiviteten avgörs i reliabiliteten som utgörs av intervjupersonen 

och respondenten där det handlar om hur väl intervjuaren lyckas fånga och spegla 

respondenten (Lantz 2007:100-101). Reliabiliteten för en kvalitativ intervjuanalys beror på 
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intervjuarens förmåga att betrakta det undersökta fenomenet ur respondentens perspektiv. 

Detta gäller dels då man samlar in data samt under databearbetningen (Lantz 2007:101).   

3.6 Urval av respondenter 

Jag har valt att kalla mina intervju- personer för respondenter istället för informanter då de 

främst är utvalda för är att ge mig deras syn, uppfattningar och praktiska erfarenheter kring 

mitt forskningsområde (Ekström & Larsson 2000: 52). Jag har valt dessa respondenter utifrån 

mitt syfte att de ska svara för den största delen av informationsutbytet i mitt arbete som jag 

även kompletterar med sekundärdata i form av insamlad litteratur och data som är relevant för 

det jag valt att studera.  

Under urvalsprocessen ställde jag mig frågan vem och vilka som ska utgöra mitt studieobjekt 

då denna fråga är viktig för att få fram ett så ändamålsenlig urval som möjligt. Den 

urvalsteknik jag från början valde att använda mig utav är en blandning av variationsurval och 

typurval. Detta för att mina urvalspersoner representerar det typiska samt att de representerar 

en viss bredd inom det fenomen jag valt att studera. Jag tillfrågade intressanta personer som 

jag ansåg vara typiska för det ämne jag vill studera. Jag valde slutligen ut respondenter som 

var positivt inställda till en intervju för att få så mycket information och kunskap av dem som 

möjligt. Mina urvalsrespondenter blev därför: 

• Samtalsintervju med Birgitta Plyhm som driver PR- byrån ”Plyhm Kommunikation” i 

Göteborg. Hon för även en blogg som handlar om PR, marknadsföring, 

kommunikation, varumärke och sociala medier. Jag tog kontakt med henne efter att ha 

läst en intervju med henne på Kreafons blogg (Intervju Birgitta Plyhm). 

• Samtalsintervju med Katti Sandberg som driver företaget ”Retorik Kompetens AB” i 

Stockholm samt har skrivit boken ”Trovärdighet, så bygger du förtroende”. Jag tog 

kontakt med Katti efter att ha läst om hennes företag och bok (Retorik Kompetens 

AB). 

• Grupp intervju med Lena Carlsson som är grundare för reklam- kommunikation och 

PR- byrån ”Kreafon” i Göteborg. Hon har även skrivit boken ”Marknadsföring och 

kommunikation i sociala medier”. Jag tog kontakt med henne efter att ha läst om 

hennes byrå och bok (Kreafon).  
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• Mail- intervju med Rickard Faivre som arbetar som jurist på Konsumentverket. Tog 

kontakt med Konsumentverket för att få svar på frågor som rör juridiska lagar och 

principer i användningen av företagsbloggar som marknadsföringskanal. 

• Samtalsintervju med Åsa Dahlqvist som driver företaget ”Memma Kommunikation” i 

Stockholm samt skriver företagsbloggen ”Memmas blogg”. Jag tog kontakt med Åsa 

efter att ha läst en intervju med henne på Kreafons blogg (Intervju Åsa). 

3.7 Databearbetning 

Det första jag gjorde då jag utfört intervjuerna var att transkribera mitt intervjumaterial. Då 

man skriver ut intervjusamtalet struktureras det i en form som lämpar sig för en närmare 

analys av innehållet. Då man strukturerar materialet i en text ger det i sig en överblick vilket 

är en början till en analys. I vilken form man skriver ut samt hur mycket man skriver beror på 

materialets natur samt vad som är syftet med undersökningen. Tids och resursskäl kan även 

vara faktorer som avgör hur mycket material man skriver. 

Jag skrev själv ut intervjun då detta är en bra övning som medför medvetenheten om 

inspelningens akustiska kvalitet. Jag fick på så sätt lärdom över hur viktigt det var att ställa 

tydliga och hörbara frågor samt motta tydliga svar av respondenten (Kvale 1997:155). Det jag 

gjorde var att skriva ut intervjusamtalet, mestadels ord för ord, detta för att därefter kunna 

tolka materialet och genomföra en bra analys av det. Jag anser att transkribering av 

intervjusamtalet var av stor vikt då jag inte ville gå miste om relevant information.  

Det kan vara en stressande procedur att skriva ut intervjusamtal då denna process tar väldigt 

lång tid. Jag valde därför att fokusera mina utskrifter på det som var väsentligt för mitt syfte 

med studien. Jag valde att bortse från visuella aspekter samt information i form av småprat 

som inte var relevant för min undersökning.  

3.8 Kvalitativ analys  

Jag har valt att göra kvalitativa analyser av mitt empiriska insamlade material då jag söker 

öka förståelsen av nya fenomen. Varför jag inte valt att göra kvantitativa analyser är då jag 

med min uppsats inte avser att ge kunskap om ”hur mycket” (mätbar kunskap) (Lantz 

2007:34). En kvalitativ analys börjar med en beskrivning av det som intervjupersonerna sagt. 

Det är intervjuaren som genom reflektion tar fram det som är väsentligt i den beskrivningen 
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som respondenterna ger. Kvalitativa analyser baseras ofta på ett mindre antal intervjuer 

(Lantz 2007:98-101). 

3.9 Kritiska reflektioner 

En kritisk reflektion över mitt genomförande av de kvalitativa intervjuerna är att jag inte 

sände ut mina frågor till alla mina respondenter i förväg vilket kunde bidra till att jag fått 

bättre svar på mina frågor. De två sista respondenterna fick mina frågor utskickade i förväg 

via mail. Jag ansåg att detta var bra då respondenterna var förberedda på vad jag skulle fråga 

vilket bidrog till att svaren på frågorna var mer genomtänkta.  

En annan kritisk reflektion är att jag anser att det hade varit bättre om jag hade haft enskilda 

samtalsintervjuer med alla mina respondenter då jag anser att detta bidrog med mer kunskap 

än vad mail och gruppintervjun gjorde. Däremot anser jag att gruppintervjun i sig var bra då 

jag fick höra andra studenters frågor inom samma område vilket bidrog till att man fick nya 

idéer samt att man fick kunskap kring något som jag själv inte hade tänkt fråga. Det var dock 

svårt att få det unika samtalet vid en sådan typ av intervju eftersom man ställde en fråga i 

taget och att det var svårt att ställa följdfrågor.   

Då jag vid sista intervju tillfället inte hade tillgång till en diktafon valde jag att anteckna det 

som var väsentligt för min uppsats samt att jag memorerade övrig information i minnet. Från 

början tänkte jag att detta skulle påverka min studie negativt då jag transkriberat övriga 

intervjuer. Då jag sedan påbörjade min analys av mitt empiriska material fann jag inte mina 

anteckningar istället för transkribering av en ljudinspelning som negativ då mina anteckningar 

innehöll det som var väsentligt för min studie. Jag fann därför transkriberingarna av mina 

första intervjuer som lite slöseri med tid då det tar så otroligt lång tid att transkribera en 

timmes intervju. Däremot kan jag inte svara för om jag missade något som var av värde för 

min studie då jag antecknade och inte var lika koncentrerad på det respondenten sade.   
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4. Analys/resultat 

4.1 Företagsbloggen som marknadsföringskanal 

Såsom Gardner (2005) skriver i hennes bok menar också mina respondenter Åsa, Birgitta och 

Lena att företagsblogga kan vara ett bra sätt för företag att marknadsföra sig själva. Åsa 

påpekar att en företagsblogg kan vara ett bra alternativ till företagets hemsida då en blogg är 

mer levande och inte lika statisk som en hemsida. Detta menar också Birgitta då hon anser att 

användning av bloggar ger en mer öppenhetskänsla för läsarna då hemsidan oftast är lite 

stelare. 

Mina respondenter påpekar också såsom Gardner att företagsblogga kan vara ett sätt för att 

lättare synas och hittas i sökmotorerna då detta är väldigt viktigt (Gardner 2005: 20-23). 

Enligt Lena är företagsblogga ett sätt att stärka varumärket samt få bättre kontakt med kunder 

och omvärld. Det är även bra för att få respons på företagets arbete, omvärldsbevaka samt 

skapa förtroende hos existerande och potentiella kunder. Lena poängterar att det är viktigt 

som företag att satsa på kommunikation, föra dialoger med dess kunder samt att visa att man 

har en professionell närvaro på den sociala webben. Vad gäller att bloggen är ett 

kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sin verksamhet såsom Frankel skriver håller mina 

respondenter inte riktigt med då bloggen kräver mycket tid och kunskap(Frankel 2005:20-23). 

Frankel skriver att en blogg även är bra för att nå företagets målgrupp då läsarna oftast själva 

söker upp den information de vill ha. På så sätt tvingar företaget inte sina mottagare att få 

informationen till skillnad från till exempel traditionell reklam i till exempel reklampauser på 

tv (Frankel 2005:20-23). Lena menar också att skillnaden mellan reklam i traditionella medier 

och marknadsföring i bloggar är att reklamen i traditionella medier är avbrytande och 

enkelriktad. Hon menar att reklamen kanske kommer när vi inte alls vill lyssna på den 

eftersom vi inte är intresserade just då. Det är därför bra för företag att ha en blogg då 

företaget finns där när kunderna behöver informationen vilket även Åsa håller med om. 

Gardner skriver att bloggen kan användas som marknadsföring för att skapa förtroende hos 

läsarna, presentera olika produkter samt utbyta information (Gardner 2005: 20-23). Detta är 

även mina respondenter överens om. Frankel menar att det man först och främst ska tänka på 

är att man ska dela med sig av sin kunskap inom det område som företaget verkar (Frankel 

2005:20-23). Åsa menar också att företagsblogga är ett bra sätt att visa kunderna vad man 

arbetar med. Hon menar att bloggen fungerar som ”Om man skulle sitta vid ett fika bord med 
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folk som man inte känner. Då vill man ju gärna på något sätt berätta och visa vem man är på 

något sätt, och då berättar man olika saker som har hänt för att visa vem man är”.   

Carlsson skriver att möjligheten till tvåvägs interaktionen mellan företag och kunder via 

bloggen gör att företaget kan lyssna mer till kunderna. Både Birgitta och Gardner anser även, 

såsom Carlsson, att bloggen därför är en effektiv teknik då man snabbt kan få feedback på vad 

läsarna och konsumenterna anser (Gardner 2005: 20-23; Carlsson 2009: 77-78). På så sätt kan 

man få reda på kundernas efterfråga samt produktanpassa och utveckla bättre produkter och 

tjänster genom att ta till sig det kunderna skriver. Detta är även ett av de mål som 

relationsmarknadsföringen har, att genom ömsesidiga dialoger med kunden utveckla nya 

produkter och tjänster genom att företaget får reda på vad kunden söker (www.expowera.se). 

Ytterligare en positiv aspekt med att företagsblogga är det som Carlsson skriver att blogga 

kan ge en djupare inblick för konsumenterna i företagets verksamhet då det samtidigt kan 

stärka företagets varumärke (Carlsson 2009: 77-78). Både Katti och Birgitta tror också att 

man som läsare känner mer anknytning till företaget samt att man känner att man kommer 

mer in i bolaget då företaget bloggar.  

Ytterligare en aspekt som Lena påpekar är att då man som företag är aktiv i de sociala 

medierna genom att exempelvis företagsblogga kan man bli mer uppmärksammad i 

traditionella medier. Detta kan generera i att exempelvis få vara med i artiklar och intervjuer 

etc. Frankel menar även att bloggen i sig kan påverka läsarna på ungefär samma sätt som en 

tidningsartikel som är skriven om företaget (Frankel 2005:20-23). Däremot tror Birgitta, 

såsom Lena, på en kombination av att använda sig av bloggar som marknadsföring och 

marknadsföring såsom reklam i traditionella medier.  

Vad gäller om det finns företag som inte passar för att använda sig av bloggar tror både Lena 

och Birgitta att det inte finns något företag som inte passar. Lena poängterar att det i så fall 

snarare är bristen på kunskap som avgör vilka som inte ska företagsblogga.  

4.1.1 Vilka på företaget ska blogga? 

Mina respondenter anser att det är bäst att låta flera medarbetare på företaget blogga då detta 

bidrar till fler infallsvinklar i bloggen. Birgitta anser inte att det är bra då företaget anställer en 

konsult som ska blogga åt företaget utan i så fall ska det vara en av flera. Varför hon tycker 

det är för att det som skrivs ska komma från bolagets själv och inte vara påklistrat. Åsa 

poängterar att det är viktigt att skriva vem det är som skrivit inlägget när det är flera som 
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skriver på bloggen. Åsa tror även att det är bra att det finns någon slags samordnare som 

kontrollerar inläggen före dem publiceras. Lena påpekar också att om det bara skulle vara en 

på företaget som bloggar och som skriver bra kan denne person om han eller hon slutar föra 

med sig läsarkretsen till nästa företag vilket inte är bra för företagsbloggen. Lena menar att 

om det är ett större företag är det bra att olika ”experter” inom olika områden bloggar om sin 

sak. Det man ska tänka på är att det inte får vara folk på exempelvis informationsavdelningen 

som skriver om saker som de inte behärskar utan det är den som har kompetensen som ska 

skriva.  

4.1.2 Omvärldsbevakning och krishantering 

Birgitta och Lena menar att en positiv konsekvens av att företagsblogga är att man tvingas till 

omvärlds bevakning vilket är väldigt viktigt. Det är därför bra att gå in och läsa andras 

bloggar och se om något skrivs om företaget samt se vad läsarna skriver på sin egen blogg.  

Gardner skriver att företagsblogga också kan vara ett sätt att förhindra att mottagarna sprider 

ett dåligt rykte då man själv som företag kan vara med och påverka läsarnas konversationer 

(Gardner 2005:14). Birgitta menar att man kan se vad kunderna verkligen tycker om bolaget 

genom att se till de kommentarer som kunden skriver. Man ska inte vara för inskränkt i 

bolaget och om det finns någon kritik är det viktigt att ta hand om den och se det som en 

möjlighet att förbättra sig. Det allra viktigaste är sedan att åtgärda kritiken då detta även gör 

företaget mer trovärdigt. Då man som företag kan gå in och agera för att stoppa att dåliga 

rykten sprids, dels i sin egen blogg samt i andras bloggar, är även detta en typ av 

krishantering. Går man in tidigt så kan man påverka hur informationen blir. Att 

omvärldsbevaka kräver däremot mycket tid och personal och det räcker inte att hålla sig 

uppdaterad någon gång i månaden. Birgitta påpekar att det är viktigt att avsätta resurser och ta 

hand om sådana saker då rykten har en stor betydelse för ett företags framgång. Om företaget 

har missnöjda kunder är det viktigt att åtgärda det före man startar en företagsblogg menar 

Lena då hon påpekar att man inte kan hindra folk från att skriva vad man vill och det är svårt 

att dölja och fejka saker på bloggar.  

4.1.3 Vad ska man tänka på då man startar en företagsblogg? 

Åsa, Birgitta och Lena poängterar att det är viktigt att tänka efter varför man bloggar och 

alltid ska ställa sig frågan: ”Vad är det vi vill uppnå?” samt även ha en strategi. Därefter är det 

viktigt att våga prova olika saker i praktiken samt efteråt även utvärdera det man gjort. Det 
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man sedan ska fokusera på är att inledningsvis tänka på hur man blir hittad sedan hur man kan 

behålla läsarna menar Lena. Det är även viktigt att tänka på att hellre gör en sak bra en flera 

saker dåliga. Har man en blogg ska man se till att göra den bra före man startar ett Twitter och 

Facebook konto som man inte har tid med.   

4.1.4 Juridiska lagar och principer 

Såsom Carlsson skriver är de lagar man ska ha koll på marknadsföringslagen, 

upphovsrättslagen, yttrandefrihetsgrundlagen, personuppgiftslagen, BBS-lagen samt 

varumärkesrätten (Carlsson 2009: 132). Birgitta poängterar även att om man ska ”lotta” ut 

något på bloggen bör man ha koll på lotterilagen då man endast få ge bort något mot en 

motprestation. Juristen Rickard Faivre påpekar även att man bör ha koll på, utöver ovan 

nämnda, skattelagstiftningen samt utgivningsbevis. Om företaget marknadsför läkemedel eller 

tobak bör man även som företag och bloggare ha koll på läkemedelslagen samt tobakslagen. 

Utöver dessa lagar ska man följa principer som god marknadsföringssed och ICC´S regler för 

reklam och marknadskommunikation. Det finns inget krav på att företaget ska kunna dessa 

lagar men om företaget inte har kunskap kring dem kan det skada och man kan straffas för att 

ha brutit mot lagarna. I övrigt menar mina respondenter att man ska tänka logiskt och inte 

hänga ut någon då man även bland annat kan straffas för förtal.  

4.2 Företagsbloggen som kommunikationskanal 

I och med konvergensen och den tekniska utvecklingen av datorer, Internet och mobiler har 

möjligheterna för att bedriva och utveckla kundrelationer ökat (www.relations-

marknadsforing.se). Gummesson menar att för att skapa en relation krävs det att det måste 

finnas två parter som står i kontakt med varandra för att skapa interaktion(Gummesson 2002: 

16-20). Såsom Carlsson skriver menar också mina respondenter att företagsblogga kan vara 

ett sätt för företag kan kommunicera med sina kunder och läsare då möjligheten till tvåvägs 

interaktion finns eftersom två parter står i kontakt med varandra. Åsa och Frankel påpekar att 

företagsblogga är ett sätt att stärka kundrelationer genom att ta hand om de existerande 

kunderna samt att omvandla potentiella köpare till kunder (Frankel 2005: 20-23). Lena skriver 

även i sin bok att då företagsbloggen kan fungera som direktkommunikation mellan företag 

och kund är det också ett sätt för företaget att förmedla dess egen bild istället för att den 

filtreras genom traditionell media (Carlsson 2009: 77-78). Twitter, eller att mikroblogga, är 

också ett alternativ till den ”vanliga” företagsbloggen som kan erbjuda mer 
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direktkommunikation enligt Åsa och Lena (Carlsson 2009:80-83). Detta menar också Katti då 

hon påpekar att det är viktigt att företaget har viljan att kommunicera och vara öppna. 

Åsa menar att bloggen är, vilket även är relationsmarknadsföringens mål, ett sätt för att uppnå 

mer långsiktiga relationer. Båda Åsa och Lena menar att blogga fungerar på samma sätt som 

att träffa någon i verkligheten och därför anser Lena att man kan skapa relationer på samma 

sätt i sociala medier som i den fysiska verkligheten. Hon menar att det inte är någon skillnad 

att skapa relationer ute på en golfrunda eller över en lunch som i sociala medier och bloggar. 

Hon påpekar att viktiga är bara att båda parter behärskar sättet att kommunicera på. Även 

Birgitta ser bloggen som ett relationsskapande medium samt ett sätt att bygga upp en lojalitet 

på. Både Åsa och Birgitta påpekar att det är extremt viktigt som bloggare att svara på de 

kommentarer man får då det är på så sätt man skapar kommunikationen samt att läsaren blir 

glad då den får svar.  

4.2.1 Bloggen som kundservice 

Såsom Frankel skriver menar också mina respondenter att använda bloggar som kundservice 

gör att företagets ansikte utåt effektiviseras samt gör att kunderna får känslan av att de släpps 

in lite längre än de brukar i ”vanlig” kundkontakt (Frankel 2005: 23-27). Åsa anser att bloggar 

som kundservice fungerar jätte bra då kunderna har möjlighet att skriva av sig samt få snabba 

besked. Hon tror att det är bra för kunderna att veta att det är någon på företaget som hör en 

även om det inte hjälper kunden just då så är det någon som har lyssnat på det som kunden 

har att säga. Både Birgitta och Åsa poängterar också att det är betydligt lättare för kunderna 

att skriva på företagets blogg eller mikroblogg istället för att sitta i en telefon kö eller stå vid 

företagets service center. Även Lena anser att det sparar mycket tid för kunden då det är 

lättare att senare gå in och se om de har fått något svar på bloggen istället för att sitta och 

vänta i telefon kö. 

Birgitta menar att om man som företag ska använda bloggen som kundservice är det otroligt 

viktigt att det är medarbetare från företagets kundservice avdelning som arbetar med bloggen 

och sitter och svara på det kunderna frågar och inte någon från exempelvis 

marknadsavdelningen. Lena anser att om man börjar använda bloggen som kundservice är det 

viktigt att företaget har tid för det och att man håller fast vid det. Man kan inte börja använda 

den funktionen och sedan sluta för att man märkte att man inte har tid.  
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4.3 Bloggens personliga karaktär 

4.3.1 Vad ska man skriva på bloggen? 

Gardner (2005) menar att för att en företagsblogg ska nå framgång och skapa förtroende hos 

läsarna så krävs det att bloggarens personlighet, kunskap och stil möter det som mottagarna 

söker vilket även mina respondenter håller med om. Åsa menar att det är viktigt att tänka på 

vilka man vill nå ut till och vad man vill få ut av bloggen. Hon anser därför att man alltid ska 

ha detta i bakhuvudet då man skriver sina inlägg. Detta anser även Birgitta samtidigt som hon 

menar att man kan tänka på att skriva sådant som man själv skulle vilja läsa, exempelvis olika 

nyheter, trender och tips beroende på vilket företag det är. Åsa tycker däremot att man ska 

undvika att ha för mycket säljsnack på bloggen då detta kan sänka bloggens trovärdighet i 

läsarnas ögon. Dessutom anser både Åsa och Katti att bloggens trovärdighet minskar då det 

finns kommersiella budskap i den. 

Medan Lena anser att man ska använda ett personligt språk och skriva om vardagliga saker 

för att få läsarna att kommentera tror Åsa att man inte ska skriva för mycket vardagliga saker 

då hon menar att detta kan tappa läsarens intresse. Om det är något som händer som är utöver 

det vanliga kan det vara roligt att berätta men man ska alltid tänka efter om det kan vara något 

av intresse för läsarna. Lena poängterar att ”Det viktiga är att skapa innehåll som användarna 

vill ha eftersom de kan välja bort det innehåll som de inte vill ha”. 

Medan både Birgitta, Åsa och Katti menar att det är viktigt att tänka på vilken målgrupp man 

riktar sin företagsblogg till menar Lena att i sociala medier får företaget de läsare som 

innehållet förtjänar och att det kan vara svårt att rikta in sig på målgruppen.  

4.3.2 Hur ska man skriva för att skapa förtroende hos läsarna? 

Katti poängterar att trovärdigheten är grunden till allting och att allt handlar om att 

kommunicera. ”Walk as you talk” är något hon menar är otroligt viktigt då man inte ska säga 

en sak och göra en annan. Om någon märker att man säger en sak och gör en annan blir 

konsekvenserna inte bra då trovärdigheten för personen kan minska. Katti menar att man blir 

trovärdig i andras ögon genom att erkänna fel och brister.  

Såsom Carlsson och Koppfeldt skriver kännetecknas ett ”ethos-medium” av att man känner 

sig ”nära” sändaren (Carlsson & Koppfeldt 2003:70-72). Då bloggen är ett typiskt ”ethos-

medium” gäller det för företaget att veta hur man som bloggare skapar en ”nära” känsla hos 
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läsaren för att han/hon ska få mer förtroende för bloggaren. För att skapa en ”nära” känsla hos 

läsaren, som Lena påpekade, skriver också Gardner att man ska skriva på ett vänskapligt sätt 

och hålla bloggen på ett personligt plan så att denna nära känsla infinns hos läsaren (Gardner 

2005:20-23).  

Då företagsblogga ofta har som mål att kommunicera med en lite större grupp människor 

fungerar den strategiska kommunikationen och retoriken bra att använda sig av som metod för 

att nå ut till mottagarna (Falkheimer 2001: 84-89). Man menar med retoriken att man kan 

övertyga sin publik med hjälp av sin personlighet och image (Carlsson & Koppfeldt 2003:67-

69). Detta påpekar också mina respondenter då de menar att man kan vinna läsarnas 

förtroende genom att vara personlig som bloggare men samtidigt att man tydligt bör skilja på 

var gränsen mellan personlig och privat går. Hur personlig man kan vara som bloggare tror 

Katti beror på hur stort företaget är. Hon menar att det viktiga handlar egentligen om att väcka 

känslor hos läsarna vilket är retorikens tredje medel för att ”övertyga” publiken (Carlsson & 

Koppfeldt 2003: 74-77). Då ”logos”, det andra medlet för retorikens tre sätt att övertyga, 

handlar om att vinna förtroende hos publiken genom att tala informellt och sakligt stämmer 

även detta överens med vad mina respondenter anser (Carlsson & Koppfeldt 2003:72-73). 

Både Åsa och Birgitta anser att man ska skriva informellt och sakligt men att man samtidigt 

kan bjuda lite på sig själv för att det inte ska bli för stelt. Det ska inte vara för strikt men inte 

heller för lättsamt. Birgitta tror på att använda lite mjukare ord så att innehållet blir lite 

roligare att läsa. 

Katti menar att retoriken är ett bra verktyg för bloggare att skapa förtroende hos läsarna då 

den är målgruppsanpassad. Man måste hela tiden tänka efter vad läsarna kan vara intresserade 

av samt att det är viktigt att välja ut ett språk som träffar mottagarna i hjärtat. Katti poängterar 

att ”med hjälp av vilka ord du använder kan du skapa närhet och du kan skapa distans”. Att 

finna rätt argument är såväl viktigt. Hon menar att folk har fakta, kunskap och struktur men 

att det är minst lika viktigt att våga visa sitt ethos, sin personliga karaktär. För att visa sin 

personliga karaktär måste man våga låta en del av sig själv lysa igenom. Man måste våga visa 

sitt eget förhållande till ämnet samt sina känslor till läsarna. ”Bara genom att visa dina egna 

känslor och ditt eget engagemang kan du ju engagera andra”.  

Åsa och Katti menar att man ska använda ett språk som man tror passar den grupp som man 

skriver till. Alla menar att språket är extra viktigt för hur bloggaren ska uppfattas och Åsa 

poängterar att man inte ska slarva. Hon menar att man ska tänka på att inte använda 



  33 

svordomar etc. vilket kan påverka trovärdigheten. Medan Birgitta menar att det är viktigt att 

skriva relativt strikt och korrekt, vilket hon anser ger mer trovärdighet, menar Lena att det är 

bra att använda ett mer lättsamt språk för att alla ska förstå. Birgitta menar också att man ska 

tänka igenom användningen av smileys och vilken påverkan de kan ha på innehållets 

trovärdighet.  

Både Gardner (2005) och Åsa påpekar att det är viktigt att skriva kort och koncist, inte en 

massa blaj, så att läsaren inte tappar intresset. Åsa belyser även att det handlar mycket om 

Story Telling och att det är viktigt att ha någonting intressant att berätta med någon slags 

knorr på slutet. Birgitta däremot menar att det är bra med långa inlägg med olika länkar då 

hon anser att det blir ett mer genomarbetat ämne.  

4.3.3 Hur ofta ska man uppdatera bloggen? 

Frankel skriver att det är viktigt att bloggens innehåll uppdateras ofta då det är viktigt att 

läsarna finner bloggen intressant och aktuell (Frankel 2005:20-23). Både Åsa, Birgitta och 

Lena anser att det är viktigt att vara konsekvent med hur ofta man uppdaterar bloggen då detta 

beror på vilket företaget är samt vilka resurser man har. Ska man uppdatera en gång per vecka 

så ska man göra det också. Då slipper läsarna gå in och titta oftare och bli besvikna för att 

bloggen inte uppdaterats och därmed tappa läsarna. Birgitta menar att det är bättre att börja 

med ganska få inlägg och sedan arbeta uppåt. Gardner däremot, skriver att det är bra om 

bloggen uppdateras några gånger per vecka (Gardner 2005: 20-23). Åsa tror däremot att 

läsarnas uppfattningar kring företaget kan påverkas negativt om bloggen uppdateras uppåt tio 

gånger per dag då de kan ifrågasätta om de inte har något annat att göra. Detta beror också på 

vilken typ av företag det är samt vilket syfte man har med företagsbloggen. Genom att visa att 

man är en aktiv bloggare tror även Åsa att kunderna kan få en bättre bild av företaget i 

allmänhet. 

4.3.4 Hur kan man få fler läsare? 

Ett sätt för bloggen att få fler läsare är som nämnts tidigare att låta någon med bra kompetens, 

inom ett annat område som man själv inte behärskar, att gästblogga. Detta är även ett bra sätt 

att använda varandras nätverk då de kan lägga upp länkar till bloggen på exempelvis deras 

Facebook och hemsidor menar Birgitta. Då man själv företagsbloggar kan det även öppna upp 

för olika förfrågningar om att vara med och skriva inlägg i andra företagsbloggar. Man kan då 
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i sitt inlägg på den företagsbloggen länka vidare till sin egen vilket kan generera i att man får 

med sig en del av det företagets läsarkrets.   

4.4 Företagsbloggen som Word of Mouth kanal 

Mina respondenter anser, det som även Carlsson (2009) skriver, att använda bloggar för att 

sprida rykten om en produkt eller ett företag är bra då de anser att bloggen är ett bra medium 

där information kan spridas snabbt och till många (Carlsson 2009:38-39). Både Åsa och 

Birgitta tror även att positiva rekommendationer kring exempelvis vilka restauranger som är 

bra kan generera i fler besökare hos restaurangen då Åsa menar att det fungerar på ungefär 

samma sätt som när en kompis rekommenderar det.  

Word of Mouth marketing kan också ge negativa effekter i form av att negativa rykten sprids 

kring en produkt eller ett företag (Silverman 2001:20-24, Carlsson 2009:38-39). Detta anser 

både Åsa och Birgitta vara en positiv effekt då detta ställer krav på företagen idag. Det gäller 

att företagen gör bra produkter, att ge bra service och ha bra relationer med kunderna för att 

dåliga rykten inte ska spridas. Då bra företag ofta får goda rykten genererar det i att de dåliga 

sållas bort menar Bigitta. Detta ställer också krav på alla medarbetare i företaget eftersom så 

fort en person på företaget gör fel så kan detta drabba hela företagets rykte. Birgitta menar att 

”det blir ju automatiskt en kvalitetsstämpel, alltså man måste, det blir ju mer genomskinligt, 

man kan liksom inte ha en fasad och sen att det inte håller bakom”. 

4.4.1 Vad ska man skriva för att sprida ”buzz”? 

Både Kelly (2007) och Åsa menar att det är viktigt att skapa mening kring ett budskap istället 

för bara ”buzz” så att informationen inte blir överflödig (Kelly 2007:23-27). Carlsson skriver 

att det är viktigt att skapa en nyhet av det som man vill skapa en gott rykte kring. Hon menar 

att detta kräver engagemang och det är lättare och större chans att skapa prat kring något som 

är nytt på marknaden eller något som har utvecklats och som har nya egenskaper (Carlsson 

2009: 38-39). Detta menar också Birgitta då hon säger att det gäller att ha en nyhet som 

sticker ut ur den stora mängden av information som finns idag. Åsa påpekar också att ”det 

måste liksom vara något speciellt, man måste ha någon slags kampanj eller någonting, eller 

någon bra film eller någon vansinnigt rolig berättelse eller så. Alltså någonting som gör att 

folk har lust att sprida det vidare. Man vill ju sprida vidare för att man vill ge sina kompisar, 

kollegor någonting”.  
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Åsa menar alltså att det ska vara en slags nyhet eller något som är av underhållningsvärde 

som gör att folk vill sprida det vidare. Hon menar att det är som när man berättar saker till 

sina kompisar när man träffar dem, då berättar man alltid något som kan vara av intresse för 

den andra. Hon menar att ”det är ju liksom inga nya regler egentligen men det handlar ju om 

att man kan prata med väldigt många och nå väldigt många väldigt snabbt”. 

4.4.2 Hur ska man skriva för att sprida ”buzz”? 

Birgitta menar att rubriksättning är väldigt viktigt för att fånga läsarnas intresse och på så sätt 

få en sak uppmärksammad. Hon menar att ”Det är ungefär som att skriva en press release. 

Man skriver de översta fyra raderna, det gäller ju liksom, det är ju det som ställer krav, att 

fånga uppmärksamheten direkt”.  Hon tror att retoriken även är ett bra verktyg för att fånga 

läsarnas uppmärksamhet men att processen ibland kan vara för snabb för att hinna tänka så 

långt. Birgitta påpekar att det alltid är bra att tänka i retorik men att det i kullkastas lite av det 

snabba.  

5. Diskussion och slutsats 

Syftet med denna studie har varit att övergripande presentera hur man som företag kan 

använda sig av företagsbloggar för att nå framgångsrik kommunikation och marknadsföring 

samt att skapa goda relationer med sina kunder. Jag ville även studera hur man som bloggare 

skapar en fötroendegivande image samt kartlägga vilka aspekter som är viktiga att tänka på 

för att nå framgång med sin företagsblogg. Dessutom ville jag undersöka hur bloggen kan 

fungera som relationsskapare samt hur den kan fungera som en Word of Mouth kanal. Nedan 

presenteras resultatet av mina problemformuleringar och avsnittet kommer att avslutas med 

förslag till vidare forskning inom detta område.  

5.1 Företagsbloggen som kommunikations- och marknadsföringskanal  

I min analys framgår det att använda sig av bloggen som kommunikations- och 

marknadsföringskanal kan vara ett bra komplement till traditionell marknadsföring och 

reklam då företagsbloggen kan fungera som ett utmärkt verktyg för att skapa goda relationer 

mellan företag och kunder. Detta för att bloggen som medium erbjuder tvåvägsinteraktion på 

ett väldigt enkelt och smidigt sätt. Att företagsblogga är även bra för företag som vill finnas 

där för kunden, kommunicera med sina mottagare, skapa förtroende hos dem samt lättare 

synas i sökmotorerna. Detta gäller alla företag då företaget har den tid och kunskap som krävs 
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för att kunna föra en blogg. Då traditionell reklam är enkelriktad och avbrytande är 

företagsbloggen ett bra alternativ genom att erbjuda kunderna lättillgänglig information som 

de själva lätt kan finna när de behöver den . En blogg är även ett mer levande alternativ till en 

statisk hemsida samt att den kan ge konsumenterna en djupare inblick i företaget. Dessutom 

är bloggen en chans för företaget att lyssna på kunderna och dess efterfråga vilket kan bidra 

till en bättre produktutveckling. Ytterligare en positiv effekt med att företagsblogga är att man 

tvingas till omvärldsbevakning vilket är en viktig aspekt inom företagsvärlden då det är bra att 

veta vad som snackas om företaget. Konsekvenserna av omvärldsbevakning gör att företaget 

tidigt kan ingripa i de olika konversationerna vilket kan göra att inte dåliga och falska rykten 

sprids. Avslutningsvis fungerar företagsbloggen även bra för att erbjuda kunderna 

kundservice då kunderna har möjlighet att skriva samt få snabba besked tillbaka.  

5.2 Företagsbloggen som relationsskapare 

Efter min analys har jag kommit fram till att man genom att använda sig av företagsbloggar 

som kommunikationskanal kan uppnå det som relationsmarknadsföringen har som mål, att 

skapa långsiktiga och lönsamma relationer med sina kunder. Detta för att möjligheten till 

tvåvägskommunikation återfinns i bloggen vilket gör att företaget på så sätt kan stärka deras 

kundrelationer. Då man via bloggen kan skapa relationer med kunder fungerar det på samma 

sätt som när man skapar relationer med kunderna i den fysiska verkligheten. Eftersom 

konkurrensen om kunderna bland företag har ökat i och med globaliseringen kan bloggen vara 

ett bra sätt för företag att nå ut till kunderna. Då bloggen är ett relationsskapande medium kan 

detta även vara ett sätt för företag att bygga upp en lojalitet på. Man kan även med bloggen 

uppnå ytterligare ett mål som relationsmarknadsföringen har; att genom ömsesidiga dialoger 

med kunden utveckla nya produkter och tjänster som motsvarar kundernas efterfråga.  

5.3 Hur man skapar en förtroendegivande image 

Jag har genom min undersökning kommit fram till att då man vill skapa en förtroendegivande 

image som bloggare gäller det att få läsaren att känna en ”nära” känsla till bloggaren vilket 

kan uppnås genom att använda sig av retoriken. Man menar med retoriken att man kan 

övertyga sin publik med hjälp av sin personlighet. Det man då ska göra som bloggare är att 

vara personlig i sitt skrivande men inte för privat då detta kan sänka trovärdigheten. Man ska 

samtidigt vara informell, saklig och våga visa känslor. Språket är en viktig del i 

förtroendeskapandet då det gäller att använda sig av ett språk som träffar läsarna i hjärtat. Det 
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är därför viktigt att inte slarva och använda svordomar då även detta kan påverka läsarnas 

uppfattning om bloggaren och innehållet. Ytterligare en viktig aspekt är att alltid tänka ”Walk 

as you talk” vilket menas med att man inte ska säga en sak och göra en annan. 

5.4 Vad man ska tänka på för att företagsbloggen ska nå framgång 

Det man först och främst ska tänka på då man startar en företagsblogg är att ha ett mål och en 

strategi samt ett syfte med bloggen. Därefter är det viktigt för bloggaren och företaget att hålla 

sig till de juridiska lagarna och principerna som finns. Man behöver inte kunna alla lagar 

utantill men det är ändå viktigt att ha koll på dem då man kan straffas om man bryter mot 

dem. Utöver att ha koll på lagarna gäller det att tänka logiskt då man skriver inläggen och 

vara försiktig med att hänga ut någon. Det gäller även för företaget och bloggaren att 

publicera det innehåll och den information som läsarna söker då man som företag ska finnas 

där när kunderna behöver informationen. Det är samtidigt viktigt att uppdatera bloggen 

konsekvent genom att bestämma hur ofta man ska blogga och sedan göra det regelbundet. 

Detta för att det är bra för företaget att tala om för läsarna när och hur ofta bloggen uppdateras 

då det gör att läsarna vet när de kan förvänta ny information på bloggen. Om det är ett större 

företag som bloggar kan det vara positivt att flera medarbetare som skriver då detta gör att 

bloggen innehåller olika infallsvinklar från olika ”experter” på företaget. Det är däremot 

viktigt att det är den som har kompetensen som ska skriva så att inte det är någon på någon 

annan avdelning som skriver om något som de egentligen inte har kunskap om.  

5.5 Företagsbloggen som Word of Mouth kanal 

Min studie visar att företagsbloggen kan fungera som en bra Word of Mouth kanal då 

informationen på bloggar snabbt kan spridas från person till person samt att informationen 

finns tillgänglig för så många. Då personer lättare tar till sig det andra berättar sin upplevelse 

om än exempelvis reklam i en annons är även detta ett bra alternativ för företag att sprida 

”buzz”. Det man som företag ska tänka på om man vill sprida ”buzz” är att skapa mening 

kring det budskap som man vill sprida vidare samt att göra en nyhet av det. Det finns otroligt 

stora mängder av information idag och därför krävs det att det är en nyhet som sticker ut som 

folk tycker är rolig att sprida vidare. För att sprida en nyhet vidare i tryckt format gäller det 

även för sändaren att fånga läsarnas uppmärksamhet från början vilket kan göras via 

rubriksättning samt att tänka i retorik. Då även negativa rykten snabbt kan spridas ställer detta 
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krav på företagen vilket är en positiv effekt då detta kräver att företagen måste skapa bra 

produkter samt ge bra service till kunderna för att dåliga rykten inte ska spridas. 

5.6 Övriga reflektioner 

Jag har kommit fram till att använda företagsbloggen som kommunikations- och 

marknadsföringskanal kan vara ett bra komplement till traditionell marknadsföring och 

reklam då bloggen kan fungera som ett utmärkt verktyg för att skapa goda relationer mellan 

företag och kunder. Detta för att bloggen som medium erbjuder tvåvägsinteraktion på ett 

väldigt enkelt och smidigt sätt. Då även bloggen finns tillgänglig för så många är även detta 

medium ett bra sätt för företag att sprida budskap och information då informationen snabbt 

och enkelt kan spridas från person till person. Då retoriken och den strategiska 

kommunikationen handlar om att nå ut med sitt budskap till flera mottagare kan dess medel 

fungera som en bra vägledning för att fånga publikens uppmärksamhet samt vinna dess 

förtroende. De juridiska lagarna och principerna är även av stor vikt då man som företag vill 

starta en blogg. Det vore därför bra att fördjupa sig ytterligare inom detta område då denna 

uppsats endast tar upp övergripande information. Avslutningsvis har jag efter min studie 

kommit fram till att Story Telling är ett perspektiv som även skulle vara bra att fördjupa sig 

inom då man som företag ska använda sig av företagsbloggen som kommunikations- och 

marknadsföringskanal. 

5.7 Förslag till vidare forskning 

Då denna studie endast har undersökt hur företagsbloggar kan användas som 

kommunikations- och marknadsföringskanal för att skapa relationer med dess kunder finner 

jag att det vore intressant att se på hur företag kan använda sig av övriga sociala medier för 

samma ändamål. Då min studie även fokuserat på användningen av bloggar som 

kommunikations- och marknadsföringskanal ur ett företagsperspektiv skulle det också vara 

intressant att se till detta fenomen fast ur mottagarnas perspektiv. Det vore såväl intressant att 

undersöka företagsbloggarnas effekter samt se hur de påverkar kunder och konsumenter. En 

sådan typ av studie skulle kunna utföras med hjälp av kvantitativa metoder då det vore 

intressant att mäta påverkan på en större population.  
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7.1.1 Bilaga 1) 

Förslag på Intervjumanual 

1) Vad arbetar du med? Berätta lite kort om ditt arbete och företag! 

2) Varför bloggar du? 

3) Hur ser du på bloggjournalistiken som en trovärdig källa för information jämfört med 
journalistiken i traditionella medier? 

4) Anser du att retoriken är ett bra verktyg för att vinna åhörarnas/läsarnas förtroende? 
Varför, varför inte? 

5) Hur anser du att man ska uttrycka sig som bloggare för att vinna läsarnas förtroende? 
Jag syftar då till om man ska ha en personlig karaktär etc. 

6) Anser du att bloggens trovärdighet minskar då det finns kommersiella budskap i 
bloggen? 

7) Vad tror du är fördelen med bloggar som kommunikationskanal för marknadsföring 
jämfört med traditionell marknadsföring? 

8) Hur viktigt anser du att det är för ett företag att vara öppen med att man marknadsför 
sig via bloggar? 

9) Finns det några etiska regler eller principer som du känner till som man ska hålla sig 
till om man använder bloggen för att marknadsföra sin verksamhet? 

10) Hur aktiv anser du att man bör vara som bloggare för att inte tappa läsarnas intresse? 

11) Tror du att användning av bloggar kan påverka kundernas uppfattning kring företaget 
positivt/negativt? 

12) Finns det möjlighet att kunna styra och påverka det en bloggare skriver om ett visst 
företag, enligt dig? 

13) Hur ser du på framtiden för marknadsföring via detta medium?  

14) Anser du att bloggen är ett bra sätt för företag att skapa relationer och interaktion med 
dess kunder? 

15) Tror du att bloggen är ett bra medium för att fånga konsumenter och skapa relationer 
med dem? Varför, varför inte?  

16) Anser du att bloggar är en bra kommunikationskanal för företag att kommunicera med 
sina kunder? 

17) Anser du att bloggar kan fungera bra som kundservice? 

18) Tror du att bloggar är ett bra sätt att sprida information kring något? 

19) Anser du att bloggar är ett bra sätt att få kunder att prata om en viss produkt? 
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20) I så fall, hur kan man använda sig av bloggar för att få människor att prata om till 
exempel en produkt? 

21)  Hur stor påverkan tror du att befintliga kunder har på andra till att ta ett beslut om att 
köpa en viss produkt eller service? 

22) Tror du att en bloggande ”expert” inom ett visst område eller företag kan påverka det 
läsaren/kunden slutligen konsumerar? 

23) Hur stort inflytande anser du att en bloggare kan ha på en läsare som läser bloggen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2 Bilaga 2)  
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Transkribering av intervjun med Katti Sandberg den 22a april: 

‐ Vad jobbar du med? 
Jag jobbar med utbildning i kommunikation, både längre utbildningar och enstaka 
föreläsningar på en halvdag.  

‐ Okej. Du har studerat retorik? 
‐ Ja jag har en filkand i retorik, vilket innebär att jag har läst det i tre år. Sedan startade 

jag det här företaget 2006 och nu så jobbar jag med det. Parallellt med det så har jag 
skrivit den här boken (Trovärdighet). Det är egentligen grunden till allting. Det spelar 
ingen roll vad du har för kompetens, erfarenhet och kunskap utan kan du inte få 
motparten att känna förtroende för dig så är allting förstört i princip.  

‐ Ja, jo men så är det ju. Det är viktigt att kunna tala övertygande.  
‐ Ja men sen även det visuella är viktigt för trovärdigheten. Jag kan ta ett exempel, nästa 

vecka ska jag och lämna en offert till ett statligt verk och så ska jag gå ut och ha en 
pitch som ska kommentera offerten. Då har jag funderat på om korta och mörka naglar 
på ett offentligt verk, så börjar jag att tänka på att det får inte spricka på grund av att 
jag har korta och mörka naglar. Alltså allt handlar ju om att kommunicera. 

‐ Ja så är det ju, så som klädsel.. 
‐ Javisst, och det är sådant som folk lägger märke till och du kan ju inte bestämma vad 

det är som folk tycker om eller vad folk hakar upp sig på eller någonting sådant.  
‐ Vad är trovärdighet för dig, vad tycker du är trovärdigt? Alltså hur ska ett företag bete 

sig för att vara trovärdig? 
‐  Ja för det första så är det ju, det finns en engelsk fras, det låter ju alltid bättre på 

engelska. ”Walk as you talk”, ”Walk the talk”. Man kan inte säga en sak och göra en 
annan för det märker folk direkt och då bådar det illa. Och sedan det du egentligen sa, 
att skapa en relation. Man kan inte sätta sig på höga hästar och inta, alltså det är 
mycket paradoxer i det här, o ena sidan ska det ju va auktoritet, o andra sidan så ska 
den andra personen känna att man är en jämlike.  

‐ Idag är det ju så många företag som kommunicerar med kunder via Internet. Hur ser 
du på Internet som en trovärdig källa för information?  

‐ Alltså där är jag nog lite mossig. Jag är ju sextitalist. Jag är ute på Facebook, det är så 
långt jag har kommit (skratt) och msn. Så fort det är flera som vill prata med mig på 
samma gång på msn blir jag jätte nervös och tänker det här klarar inte jag så att.. 

‐ På Internet sprids ju informationen väldigt snabbt. Så ibland är det många som 
ifrågasätter trovärdigheten då man först kanske inte tittar upp källor före man sprider 
informationen.  

‐ Ja alltså det där predikar ju jag för mina barn. Jag har två döttrar, en som är elva och 
en som är sjutton och nu när sjuttonåringen ska skriva uppgifter på gymnasiet här, så 
jag menar Internet och Wikipedia osv är inte som att ha ett lexikon utan man måste ta 
den informationen med en nypa salt och tänka sig vad finns det för bakomliggande 
syfte och incitament, vem är det som har skrivit det och varför har dom skrivit det …  

‐ Hur skulle du säga att man blir trovärdig i andras ögon? Hur ska man bete sig etc. 
‐ Eh åter igen en paradox, man ska inte.. Jag skriver i boken som person, dom här som 

man träffar på som är perfekta. ”Been there, done that, know it all” liksom, som aldrig 
har gjort ett misstag, som inte visar någon som helst repa i fasaden. Det blir inte 
trovärdigt. Och varför blir det inte trovärdigt? Om jag skulle vara en sådan person kan 
du inte känna att du känner igen dig i mig, för att du har ju en massa fel och brister, 
och du har gjort bort dig och du har gjort fel. Så paradoxalt nog så blir det här ett, och 
sen är det också så att om du på en fråga svarar; Jag är inte riktigt säker på det där, och 



  45 

sedan på nästa fråga svarar du det här vet jag, så här ligger det till. Då ökar ju på så 
sätt trovärdigheten när du säger att du kan någonting.  

‐ Ja så är det ju, så du menar att det är viktigt att säga att man har gjort fel istället för att 
inte låtsas om det? 

‐ Ja. Har du någon insikt i bloggar och så? 
‐ Jaa alltså jag vet inte. Det är klart att man på ett sätt kommer nära en person och det 

får man väl också säga är en schimär. Man tror att man lär känna någon och där ska 
man ju också veta att den här personen sållar i information.  

‐ Ja, det är ju många företag idag som använder sig av bloggar och sociala medier som 
kundservice, som till exempel SJ som använder sig av twitter där kunder kan ställa 
frågor etc.  

‐ Ja det där är lite roligt, i gårdagens metro så hade de ett reportage om SAS. SAS på 
Facebook och då är det en kursare till mig , som var med där, som sitter uppkopplad 
dygnet runt på Facebook och bara alltså kommunicerar med kunderna. Jag har inte 
frågat henne riktigt sådär vad det går ut på. 

‐ Nej, men hur ser du på det? Tror du att man på så sätt kan skapa en nära relation med 
sina kunder? 

‐ Ja, för att med det där kommer man ju in på en annan aspekt vad det gäller 
trovärdighet. Det är alltså öppenhet och tillgänglighet. Sitter du på Facebook, då visar 
du ju att du är öppen mot om du, som exempel med SAS nu.. Det skulle ju vara så 
himla lätt för dem att springa och gömma sig och det är ju egentligen det som rent 
mänskligt sitter i ryggraden, nu är det här jätte jobbigt, nu vill jag springa och gömma 
mig. Det har vi ju sätt hur många exempel på som helst. Och det är ju då den här 
bristen på öppenhet och tillgänglighet, det är ju den sen som blir det stora problemet. 
Inte vulkanutbrottet utan att SAS inte finns tillgängliga och svarar på frågor och ger 
information.  

‐ Ja precis, det är ju det som är viktigt när det är så många som är strandsatta överallt. 
Om man byter ämne lite, hur ser du på retoriken som verktyg för att skapa förtroende 
hos folk? 

‐ Ja alltså det finns ju många kritiker mot retoriken, alltså som menar på att retoriken är 
ju bara att ljuga och manipulera osv. men jag menar det skulle jag hellre vilja kalla för 
propaganda. för då väljer du, då undanlämnar du information och det handlar då 
mycket om envägskommunikation osv. Retoriken är ju målgruppsanpassad. Du måste 
hela tiden tänka efter, vad är det den andra personen kan tänkas vara intresserad av.  

‐ Ja det handlar väl mycket om att finna argument? 
‐ Ja, argument, man ska välja ut ett språk som gör att man träffar här (i hjärtat). Du hör 

ju ofta att någon säger ”ja men varför funkar samarbetet så bra?” ja men vi talar 
samma språk. Så det är både en metafor men det kan också vara väldigt bokstavligt 
talat. Att man inte pratar ovanför huvudet på folk.  

‐ Om man ser till, om en bloggare skriver för ett företag, Hur tycker du att han eller hon 
ska skriva för att verka trovärdig? Är det viktigt att vara personlig? 

‐ Det där måste du nästan förklara för mig den där företeelsen för jag känner inte till hur 
det där funkar. Ge mig ett exempel. 

‐ Till exempel om en frisörsalong har en blogg så är det oftast olika personer inom 
företaget som skriver på bloggen och som kanske berättar om olika trender etc. Sedan 
finns det ju olika ”teorier” om hur man ska skriva för nå framgång och det är ju även 
viktigt att läsaren har förtroende för den som skriver. Frågan är bara hur man ska 
skriva för att vinna läsarnas förtroende. 

‐ Alltså jag tror att frågan om hur personlig man kan vara hänger delvis ihop med alltså 
storleken på företaget. Jag tänker om jag bloggar för Ericssons del blir det väldigt 
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konstigt, då kanske jag får dra ned på det här personliga en del för annars är det ju 
någonting, jag är ju inte taleskvinna för Ericsson. Men som ditt exempel med frisören, 
då man nog vara väldigt personlig och jag menar här är också en distinktion mellan 
personlig och privat. Jag vet inte varför men jag var inne på Carolina Gynnings blogg 
för första gången. Där fick jag en tanke, ja men hon har på sig den här klänningen och 
de här skorna. Är det för att hon själv tycker att klänningen är så snygg eller skorna så 
snygga eller är det för att företaget har tagit kontakt med henne och skickat dem. 
Alltså där kan man ana en viss ohederlighet på något sätt.  

‐ Ja alltså det finns ju marknadsföringslagen som säger att är det marknadsföring för ett 
företag så måste man skriva att det är det. Det är ju olagligt för ett företag att skicka ett 
plagg i överenskommelse med bloggaren att han eller hon ska skriva om plagget. 
Bloggaren måste då skriva det på bloggen, alltså att hon har fått plagget för att skriva 
om.  

‐ Fast vad är det värt, mer än tomma ord, känns det som.  
‐ Ja det är jätte svårt det där att veta. Som företag får man ju skicka ut gratis varuprover. 

Det i sig är inte olagligt.  
‐ Ja precis, jag har ju läst det. Det är debatt kring det här nu, kring modebloggarna. Det 

blir ju lite patetiskt när skatteverket ska ge sig på dem. Så läste jag någon modeartikel 
som menar på att alla motorjournalister kör ju runt i prov bilar år ut och år in. Aja det 
är en annan femma. 

‐ Ja det är jätte svårt att veta vart man ska dra gränsen. Men om man ser på 
relationsmarknadsföringen, att man ska skapa relationer med kunder och så. Hur 
tycker du att man som företag skapar bra relationer med kunder? 

‐ Alltså det är väl egentlige klassisk reklam. Det handlar ju om att väcka en känsla hos 
folk egentligen. Och jag menar, jag vet inte om det kallas för relationsmarknadsföring 
men jag menar Radiotjänsts reklam om tv licensen. Om att du kunde på nätet lägga in 
din egen bild och även när de överraskar folk och står och sjunger i körer. Alltså det är 
ju någonting som handlar om att skapa en känsla. Såsom radiotjänst, eller om det är 
Sveriges Radio, jag vet inte, men det är ju liksom inte reklam. De vill väcka en känsla 
hos mig istället för som tidigare, passa dig för så inte någon kommer och knacka på 
din dörr för att se om du betalat räkningen. Det är ju liksom en helt annan strategi. 

‐ Ja, du menar att de hellre vill att folk ska tycka gott om en? 
‐ Ja , lite som jag såg också nere vid Odenplan där SL håller på att bygger om på någon 

hörna. Då stod det ” Tack för att vi får störa dig och ställa till med lite röra här, vi 
håller på att…” Det är ju lite samma sak. 

‐ Ja, så du tycker att det är bättre att vända på det istället? 
‐ Ja, samtidigt är ju det lite förståeligt. Men man har ju en annan ton. 
‐ Ja lite som Icas reklamer. 
‐ Ja det är vad jag förstår, de säljer ju inte mer pyttipanna och saltgurka för det har ju 

mer med varumärket att göra.  
‐ Ja kanske att man som konsument ska tänka på Ica det första man gör då man tänker 

på en livsmedelsbutik. Men hur kan man som företag kommunicera med kunder då? 
Hur ska man få kunden att känna att det är bra service? 

‐  Här har jag ett exempel, det skriver jag om i boken, IKEA. Alltså det är ju därför 
IKEA, sen om man bortser från all misstanke om barnarbete och Ingvar Kantrads 
trovärdighet osv. Jag menar dem löser ju hela tiden våra problem, de vill underlätta för 
oss. Det började med de här stora blå plastsäckarna, de såg ju att folk gick omkring 
och bar värmeljus och rullgardiner och slevar och allt möjligt. Då skaffade de här sen 
så såg dem, eller hade säkert gjort någon kundundersökning, att dessa kassar är väldigt 
tunga att bära. Ja sen efter ett tag kommer man dit och då finns det som vagnar som 
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man kan hänga upp de här påsarna på. Att du ser istället för, jag menar vissa företag 
tycker jävla slappa kunder, kan dom inte bära kassarna då kan de gå någon annanstans 
och handla. Här är de förkommande, de är generösa mot oss. Vi har ett behov och då 
nästan innan vi har uttryck det behovet så tillgodo ser dem det. Allt det, nu var det 
längesen jag var på IKEA men jag tycker det är slående hur mycket de gör, allt ska 
underlätta. 

‐ Så man kan säga att det är viktigt som företag att lyssna på kunderna och se problemen 
före kunderna klagar? 

‐ Mm, absolut. 
‐ Men det är ju där många också säger att bloggar är ett bra sätt styra vad som pratas om 

företaget osv. Därför är det ju bra för företag att vara aktiva inom bloggvärlden just för 
att kunna styra . 

‐ Ja det är ju viktigt också att veta när man ska gå in och ta debatten och när ska man 
strunta i det. Men återigen, det här var vi ju också inne på förut, det här med öppenhet 
och en vilja att kommunicera.  

‐ Ja precis, det är viktigt som företag att ha en vilja att halvvägs eller hur menar du? 
‐ Ja jag har ett annat exempel, Greenpeace gjorde någon auktion här mot OKQ8 uppe 

vid Sveaplan. Jag vet inte exakt vad de gjorde men OKQ8 de kontrade med att säga 
”Kom in. Vi har kaffe och bullar. Kom in så får vi prata om det”. Det är också ett 
väldigt konkret sätt att vara öppen. 

‐ Men vad behöver dina kunder hjälp med som kommer till dig? Är det att få hjälp med 
att vara öppen eller? 

‐ Ja alltså när det gäller retoriken, oftast det man tänker på då är ju med 
presentationsteknik och framförande teknik osv. Och där jag ser att det brister väldigt 
mycket det är ju att, jag menar fakta har ju folk, strukturen har folk, men att våga 
koppla på sig själv, alltså att visa sitt ethos, alltså ethoset är ju otroligt viktigt då det 
gäller att övertyga någon och när det gäller att få någons förtroende. Och att tala till 
känslan.  

‐ Ethoset är väl personens personliga karaktär? 
‐ Ja, att du måste våga låta lite av sig själv lysa igenom. Ditt eget förhållande till det du 

säger. Ditt eget förhållande till ämnet. Dina egna känslor till publiken. Bara genom att 
visa dina egna känslor och ditt eget engagemang kan du ju engagera andra. För jag 
menar vi vill ju gärna tro att vi fattar många av våra beslut på logisk grund. Men så är 
det ju inte. Utan oftast är det ju, det har du säkert hört dig själv säga, ja men varför 
gjorde du såhär? Nej men det kändes inte bra eller det kändes.. Det är inte det att du 
hänvisar till att man har kollat statistiken och fakta och forskning och att ett plus ett 
blir två. Det måste finnas där, självklart men man måste bygga på det med både ethos 
och pathos. Och det tror jag, jag vet inte, det har väl med det svenska sinnet att göra, 
att man ska va på ett visst sätt, att man ska se ut som man har ett kvast skaft 
uppstoppat liksom (skratt).  

‐ Du menar att man ska våga ta för sig? 
‐ Ja men liksom våga visa vem man är och öppna upp sig lite.  
‐ Om man ska lyssna till kunderna och ta till sig det och se kundernas behov, hur tycker 

du att man ska göra det på ett bra sätt? 
‐ Det måste ju vara delvis genom att vara ute och titta på facebook och hålla koll på 

olika bloggar om vad som skrivs och allt möjligt för att se vad kunderna tycker och 
om det är återkommande kunder som har synpunkter på både det ena och det andra då 
kanske man själv måste göra ett övervägande och tänka att kunden kanske har rätt.  

‐ Om det är så då att det är negativa rykten som sprids, hur tycker du att man ska rätta 
till det? 



  48 

‐ Ja inte genom att tiga ihjäl det i alla fall. Det tror jag inte. Utan återigen, där har ju 
retoriken har ju ett begrepp som kallas repetatio, det är att man verkligen tar upp kritik 
och avvikande uppfattningar, andra synsätt osv. och så tar man upp det. För om jag nu 
säger till dig, ja men Louise, nu vet jag att du egentligen inte tycker om röda naglar 
fast jag skulle vilja förklara för dig varför jag har det just nu. Då känner ju du att jaha, 
hon har försökt att sätta in sig i min situation. Larvigt exempel men du förstår vad jag 
menar? Då känner du dig respekterad, även om vi har olika syn på en sak. Du tycker 
vitt och jag tycker svart. Då säger jag, jag förstår att du tycker vitt Louise och jag 
respekterar dig för det.  

‐ Vilka är dina kunder? 
‐ Jag har jobbat med allt från general direktörer till sjukvårdsbiträden kan jag säga. Allt 

handlar ju om kommunikation mellan människor. I slutändan är vi ju människor 
oavsett om man jobbar på en vårdcentral eller på en statlig myndighet. 

‐ Anser du att bloggens trovärdighet minskar om det finns kommersiella budskap i den? 
‐ Ja jag menar om jag skriver till dig, du jag var på en sådan himla bra krog på söder här 

om veckan, dit ska du gå så känns ju det mer trovärdigt mot om jag skriver det i min 
blogg. Då måste man se till vem är det som bloggar, vad har de för incitament, vad har 
de för syfte.  

‐ Ja och det där handlar ju lite om word of mouth marketing.  
‐ Ja, vill du ge mig ett exempel. 
‐ Ja, men till exempel om en person har varit på Café Ritorno på Odengatan och säger 

dit måste ni gå, de har jätte god kaffe och jätte goda bullar och bra service och sedan 
att någon annan säger, ja jag håller med. Det är ett jätte bra café. Om det är flera 
personer som bara ger bra rekommendationer på bloggarna så finns det ju inte någon 
anledning för de som inte varit där att inte gå dit för att det är så många som tycker det 
är bra. Är det däremot någon som säger, nej usch, den och den restaurangen är inte 
bra, jag och min kompis blev jätte sjuka när vi åt där är ju det jätte dåligt ”rykte” för 
restaurangen. Ligger restaurangen då på en liten ort så är ju det det värsta som kan 
hända om ett sådant rykte sprids till alla i en liten stad. 

‐ Ja, det är väl som man säger, bloggarna är de nya makthavarna. De har ju makt 
liksom. Jag läste någon artikel som sa ”bloggarna är de nya journalisterna”. Det blir ju 
mera subjektivt, journalisterna ska ju egentligen vara objektiva. Det är ju okej, bara 
man vet då att det är subjektivt. I och för sig, det där är ju då, man skulle väl kunna 
säga att människor är väl då tvungna att utvecklas intellektuellt i stället för att ja men 
jag såg i DN så tänker man att ja men det här är ju objektivt. Hur objektivt det nu än är 
det vet man ju inte heller egentligen, det finns ju debatter om det också. Men att man 
då måste förhålla sig till det, att tänka ja men det är ju den här personen, att tänka vad 
är det som gör att den här personen vill lyfta fram de här sakerna?  

‐ Nej man kan ju fråga sig hur objektivt alla artiklar i tidningar och så är. 
‐ Mmm, ja och återigen det här urvalet. Vad skriver man om och vad skriver man inte 

om.  
‐ Ja, men hur ser du på subjektivitet och objektivitet om man till exempel ska föreläsa 

eller skriva i bloggar etc? 
‐ Alltså för det första, jag vet att vi ägnade flera lektioner åt det där när jag pluggade, 

går det att vara objektiv? Jag menar här är vi ju nere på basnivå. Finns det någon 
människa som är objektiv till hundra procent? Ja menar, man har ju sina erfarenheter 
osv. Här spelar ju språket en väldigt stor roll. Jag menar, du har ju ett visst ordförråd 
och så ser du någonting, då ska du beskriva det. Bara det är ju en värdering. 
Egentligen…  
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‐ Ja, det håller jag verkligen med dig om. Språket har väl också en väldigt stor betydelse 
inom retoriken? Det gäller väl att välja rätt och veta vilket språk man ska använda sig 
utav?  

‐ Ja men ta till exempel dödshjälpsdebatten som härjade för några år sedan. Antingen så 
handlade det om dödshjälp eller så pratade de om eutanasi. Då man pratar om 
dödshjälp ser man ju en bild framför sig om hur det är någon som står och tar kol på 
någon. Eutanasi är ju ett väldigt fint ord. Grekiska eller latin eller någonting sådant. Så 
med hjälp av vilka ord du använder kan du ju liksom styra. Med hjälp av vilka ord du 
använder kan du skapa närhet och du kan skapa distans.  

‐ Ja för språket har väl en väldigt stor betydelse för vilken känsla man får? Vad som är 
nära och vad som är långt bort. Det är väl verkligen viktigt om man ska skriva bloggar 
att välja språk efter målgrupp? 

‐ Ja jo det är det verkligen. Det är viktigt. 
‐ Men hur gör du om du ska hålla i en föreläsning? Hur vet du vilket språk du ska 

använda? Ändrar du dig beroende på publiken? 
‐ Jag försöker ta reda på så mycket bakgrundsinformation som möjligt om deltagarna. 

Ålder, kön, utbildning, tidigare erfarenheter, vad vet de om retorik osv. Hur vana 
talare är dem? Den här kursen dem går, vad ska dem ha den till? Jag försöker ta reda 
på så mycket som möjligt. 

‐ Så då kan man säga att bakgrundsfakta om målgruppen är väldigt viktigt då man ska 
skriva en blogg? 

‐ Oh ja. Och ta reda på vilken målgruppen är. Och det där har jag förstått vad det gäller 
PR och reklam osv. Den reklam som jag tycker är extremt dålig handlar ju egentligen 
om att jag inte tillhör målgruppen eftersom jag tycker att det här är jätte konstigt. Mitt 
hatobjekt just nu är hon den där mekonomen. Jag får nästan mardrömmar om henne, 
men det kanske är det som är grejen. Att jag ska sitta och prata här om henne och säga 
vad konstig hon är.  

‐ Ja men det kan ju kanske vara så att de gör riktigt dåliga reklamer med flit för att folk 
ska komma ihåg den. Men det är väl också svårt för företag att göra reklam som når ut 
till målgruppen? Då måste man först göra målgrupps analys? 

‐ Mm. Målgruppsanalysen är otroligt viktig. 
‐ Men strategisk kommunikation. Hur ser du på den? 
‐ Är inte det egentligen retorik? Ja jag menar att du vet, som när du ska träffa mig här 

idag, att du har ett syfte. Att du har ett mål. Att du tänker dig någon väg fram till det 
här. Att du funderar på vilka frågor du ska välja.  

‐ Ja. Har du något mer att tillägga? Något du tycker är viktigt? 
‐ Ja, nej, det är ju så, att bloggen ett verktyg för att skapa en relation och jag tänker på 

då folk kan gå in och kommentera på vad som skrivs på bloggarna. Då har du ju 
tvåvägskommunikation till skillnad från att bara skicka ut ett reklamblad eller sätta in 
en annons som ju blir envägskommunikation.  

‐ Ja det är ju det som är så bra med bloggar. Om bloggaren får många kommentarer på 
ett inlägg, kan vara både positiva och negativa kommentarer, då vet ju han eller hon i 
framtiden. Får man negativ respons så kan ju bloggaren förändra på det han eller hon 
skriver i framtiden.   

 

 

7.1.3 Bilaga 3) Transkribering av intervjun med Åsa Dahlqvist: 
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‐ Jag kan börja med att fråga vad du arbetar med och lite vad du gör? 

‐ Jag har ett företag som heter Memma kommunikation och det är mitt egna företag. Jag 
är soloföretagare så jag jobbar alldeles ensam. Eh, och jag startade det företaget 2006 
och började jobba med det på heltid år 2007. Det är ett företag som, och jag jobbar 
med att hjälpa företag med sina personliga möten med sin omvärld. På olika sätt och 
det kan vara alltifrån allt jag hjälper dem med att bli bra på att ställa ut på mässor, och 
det handlar ju absolut om personliga möten. Både i hur man ska planera sitt mäss 
mottagande men också hur man ska bemöta de människor man träffar på mässan. Och 
jag har mer och mer också börjat föreläsa om mingel och nätverkande. Och vad man 
ska tänka på när man kommer in i ett rum fullt med folk som man inte känner för att få 
sig att känna så bekväm som möjligt och kunna få så många möten som möjligt. För 
det är vi inte alltid så vana vid, särskilt i Sverige, att ta kontakt med folk som vi inte 
känner och att börja småprata och så.  

‐ Kopplar du in lite retorik där? I hur man ska uppträda etc? 

‐ Ja det har det också väldigt mycket att göra med. Jag skulle vilja lära mig väldigt 
mycket mer om retorik, jag har inte alls läst det så mycket faktiskt.  

‐ Men du har också en blogg som du skriver i, stämmer det? 

‐ Ja, jag har också en blogg som jag skriver i , nu har jag inte varit så väldigt aktiv på 
den. Eh, men det går ju i vågor lite grand tycker jag. Så inaktiv som jag har varit nu 
tycker jag inte är riktigt bra. Jag skulle vilja skriva en gång i veckan i alla fall, något 
blogginlägg. Så det är jag inte riktigt nöjd med. 

‐ Vad är det du skriver på bloggen? Handlar den främst om ditt företag eller är det mer 
privat? 

‐ Nej, jag skriver om sådant som rör mitt företag. Ibland kanske det kan vara någonting 
lite personligt eller om jag sett någonting roligt, det behöver inte alltid vara exakt 
precis att jag skriver bara om liksom kommunikation och sådana saker. Mycket 
handlar det om saker som jag själv har upplevt när man har varit i en butik eller olika 
personliga möten, service eller sådär så det är lite olika. Men.. 

‐ Men dina kunder, är det många som kommer till dig som behöver hjälp med att 
marknadsföra sig via sociala medier? 

‐ Nej, för det är egentligen inte det jag sysslar med. Jag jobbar också med sociala 
medier men du vet på riktigt med sociala medier (skratt). Med mässor, mingel och allt 
sådant där. Det är ju också sociala medier kan man säga, fast på riktigt. Fast jag 
använder ju sociala medier och min blogg själv för att göra mig känd kan man säga. 
Jag har hittills inte hjälpt något annat företag med det men däremot tycker jag det är 
intressant då man talar med mäss deltagare och sådana som ställer ut på mässor att de 
också tänker på att använda sig av sociala medier. Så där känner jag att det är bra att 
man kan det här. Anledningen till att jag gick med i Facebook för två tre år sedan var 
mycket för att jag tänkte att jag arbetar med marknadsföring och kommunikation och 
då kan jag liksom inte vara med i Facebook. Jag måste veta vad det är för någonting. 
Nu är ju alla med i Facebook ändå men för tre år sedan var det inte lika många, inte 
alla i min ålder i alla fall. Och likadant med twitter för något år sedan. Då tänkte jag 
att jag måste kolla vad det är för någonting. Det tycker jag faktiskt att varje, jag blir 
faktiskt lite irriterad på folk som jobbar med marknadsföring och kommunikation. Att 
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de liksom på något sätt vägrar att öppna ett konto. Man måste ju göra det, det är ju 
likandant som man måste förstå hur tryckta medier fungerar. Man måste ju liksom 
förstå hur kanalerna fungerar, man kan inte bara strunta i det.  

‐ Ja, sociala medier förändras ju hela tiden så man måste väl hänga med i utvecklingen. 

‐ Ja man måste ju det. Ja som en deltagare på en kurs som jag hade som var ansvarig för 
ett mässdeltagande och som jobbar med kommunikation i företag. Hon sa såhär när 
jag började prata litegrand om att man kan ju också fundera på kanaler som Facebook 
beroende på vilken målgrupp man har: Ja alltså det här med bloggar alltså jag fattar 
inte, det handlar ju mest om att man skriver om smink och mode och sådär och 
egentligen vad är det för skillnad på blogg, Facebook och Twitter sa hon. Och då 
känner man hjälp, det här blir en ny kurs tänkte jag. Så alltså det finns ju stor 
okunskap bland många som jobbar med kommunikation och som inte ens vet vad de 
här medierna är och det tycker jag är lite skrämmande.  

‐ Ja det kan jag hålla med om. Men hur tycker du att det fungerar då med bloggen, har 
du fått många som sökt upp dig genom att de läst din blogg? 

‐ Mm, jag tror att jag inte har fått en enda kund som såg min blogg och därför ville de ta 
kontakt med mig. Och det räknar jag inte heller med. Utan för mig handlar bloggen 
om att visa upp vad jag kan göra, alltså, man får ju också en mer levande, för jag har 
ju en ganska statisk hemsida där det bara står om vad jag gör. Bloggen är ju någonting 
som liksom gör att det händer någonting. Sedan så som jag inte tänkte på från början 
när jag började att blogga är att jag syns ju mycket bättre i sökmotorerna genom att jag 
bloggar. Så söker man på möten och mässor så kommer jag och min blogg upp ganska 
snabbt. Bloggen alltså. 

‐ Ja man syns ju bättre på till exempel Google ju mer aktiv man är? 

‐ Ja sedan tror jag också att man, när väl en kund är intresserad av att anlita mig, det kan 
vara för att vi har träffats eller att jag har ringt upp och att vi kanske ska ha ett möte 
och sådär. Så tror jag att, genom att ha den här bloggen som visar vad jag kan och vad 
jag gör och hur jag tänker och sådär så får de kanske en bättre bild av mig och att jag 
är aktiv. Sedan tror jag att om jag skulle skriva tio bloggposter per dag så kanske det 
skulle bli tvärtom och de skulle tänka oj gör inte hon något annat än att blogga. Och 
tänka liksom jaha vad är det här för typ, har hon ingenting att göra på dagarna.  

‐ Ja då kommer vi in på en annan fråga jag har, hur ofta tror du att man behöver 
uppdatera sin blogg och skriva inlägg för att inte tappa läsarnas intresse? 

‐ Jag tänker nu på senaste, jag började ju blogga för kanske två år sedan var det nog nu, 
och då tyckte jag att det fanns väldigt många bloggande människor som jobbade inom 
reklam branschen och marknadsförings branschen som bloggade nästan varje dag. Det 
finns en tjej som heter Ulrika Good, har du sett hennes blogg? 

‐ Nej. 

‐ Den är väldigt bra i alla fall. As good as it gets heter den. Hon bor i Göteborg. 

‐ Jaha, den ska jag läsa.  
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‐ Ulrikagood.com tror jag är hennes sida. Hon bloggar fortfarande bra men på den tiden 
då, för två år sedan, bloggade hon nästan varje dag och gjorde väldigt många bra och 
intressanta inlägg. Men sedan så har ju twitter kommit också, och tagit över lite grand, 
även om inte det blir samma, man kan ju inte skriva lika mycket på twitter, men 
samtidigt så kan man likson inte vara överallt. Man kan inte både blogga o sen så, man 
hinner inte med. Och sedan tror jag att det går i vågor för alla bloggare. Ibland finns 
perioder då man bloggar väldigt mycket. 

‐ Men du tycker att någon gång per vecka är bra? 

‐ Ja, en gång per vecka tycker jag känns lagom, i alla fall för mig och mitt företag som 
jag har, eller för en företagsblogg tror jag faktiskt att det kan räcka. Men för en blogg 
som kanske Blondinbella eller Kissie, dom kanske ska uppdatera flera gånger per dag 
och bara skriva lite kort om vad de har sett för snygg tröja eller sådär. 

‐ Men hur ser du på bloggen och trovärdighet då? Tycker du att bloggen är ett trovärdigt 
medium? 

‐ Ja det tycker jag. Jag tycker också det är viktigt när man skriver på en blogg att man 
verkligen skriver någonting bra, alltså att det verkligen är bra. Det kan ju vara så att 
man är en jätte bra föreläsare och så men att man är ganska kass på att skriva och så. 
Skriver man då en massa stavfel eller det känns så rörigt och många skriver väldigt 
långt till exempel, då orkar man inte läsa. Då kanske man får mer ett intryck av att 
företaget inte är så seriöst eller att det inte är så bra som man tänker sig.  

‐ Ja språket som man använder sig av är väl väldigt viktigt? 

‐ Ja precis, likadant som hur man pratar. Jag menar om man svär mycket eller inte. För 
att förut, eller tidigare före det fanns bloggar och man inte kunde publicera så snabbt 
som idag, så skulle man skriva någonting så skrev man ju kanske om flera gånger och 
korrektur läste och bad någon annan att läsa och så. Sedan satte det på tryck. Det var 
med en lång… 

‐ Process? 

‐ Ja en lång process då flera fick läsa och kolla igenom det man skrev och det fick inte 
bli fel. Men nu kan ju vem som helst bara skriva vad som helst och trycka på publicera 
och så kommer det ut. Så det kan ju vara, det tycker jag att jag skulle vara noga med 
om jag hade flera medarbetare som bloggade att det blev korrekt och bra liksom.  

‐ Tycker du att bloggens trovärdighet minskar om det finns kommersiella budskap i 
bloggen? 

‐ Ja allstå, det är klart att, märker man att det blir, typ som modebloggar, nu läser inte 
jag så mycket modebloggar för att jag inte är så intresserad av just det, men jag har ju 
kollat på dem för att se hur de funkar. Men, ja jag tycker ju illa om sådana bloggar 
som försöker sälja saker utan att berätta att de försöker sälja det, som försöker linda in 
det, och det får man ju inte heller göra om jag har förstått det rätt enligt lag. 

‐ Ja, du tänker på marknadsföringslagen, att man inte får göra reklam för något eller 
någon utan att tala om att det är reklam? 
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‐ Ja precis. Jag tycker också det är väldigt tråkigt med bloggar, som om jag skulle skriva 
i min blogg att idag kan ni få 25 % rabatt på mina föreläsningar och vet ni att jag 
föreläser om det här och det här? Då är det väldigt ointressant tillslut och då skulle 
folk inte läsa. Så att man måste ju ha någonting som gör, man måste ju berätta, det 
handlar ju mycket om det här med Story Telling. Att berätta olika historier, så att det 
blir intressant, och i de här historierna visar man ju då också, att ahaa hon förstår det 
här, jaha hon verkar jobba med det här. Hon verkar vara en smart människa hoppas 
man ju då att dom ska tänka. Hon verkar vara en trevlig person också för det kan ju 
också vara en bra, en sådan grej när man ska jobba att hon verkar vara en vettig 
person. Förhoppningsvis då.  

‐ Så det är så du tycker att företag ska använda sig av bloggen som marknadsföring? 
Alltså att berätta vad de gör och vad de kan. 

‐ Ja och att skriva kort. Nu kanske inte jag alltid är så bra på att skriva kort, nu menar 
inte jag att min blogg är ett fantastiskt bra exemplar på blogg, det finns säkert mycket 
att göra där men liksom det jag försöker att sträva efter när jag skriver ett blogginlägg 
är att jag har någonting intressant att berätta, inte bara att idag var jag i Göteborg och 
föreläste för det är ju inte så roligt, i sånna fall berätta om någonting som hände där, 
eller att det ska vara någon slags knorr på slutet. Det ska vara en lite berättelse helt 
enkelt.  

‐ Som du vill att andra kan ha nytta av eller? 

‐ Ja, antingen ha nytta av eller bara roa sig av. Skulle det bara bli skoj i längden, varje 
gång, jo om det bra skulle bli skämtinlägg eller roliga historier då skulle ju ingen 
förstå vad jag jobbade med heller. Men man kan ju också blanda lite grand, att man 
någon gång berättar lite kort om någon anekdot som ska vara lite komisk som kanske 
inte handlar så mycket om vad jag gör, men då kanske nästa inlägg ska handla om 
något som jag jobbar med. 

‐ Så du tycker att man dels ska vara lite personlig men också hålla sig informell? 

‐ Ja och det har jag valt att göra, både på bloggen och på Twitter. Det gäller ju att 
försöka hålla samma typ av, att försöka hålla samma ton ungefär, att jag inte håller på 
att säger liksom vad min man heter, eller vad barnen heter utan visst kan jag berätta 
om barnen någon gång men i så fall mer allmänt eller berätta om något roligt, inte så 
privat. Det gör jag på Facebook, men där har jag ju bara folk som jag känner.  Men på 
Twitter däremot, det började jag ju bara använda för att se vad det var för något, men 
sedan kom jag på att jag kan ju börja länka till mina blogg poster i alla fall. Som att 
skriva nu bloggar jag och så. Sedan så började jag ju mer och mer få mer och mer 
followers och börja följa folk som var intressanta och då började man på något sätt 
liksom lära känna dom, och prata med folk på Twitter. Och då är det ju inte alltid så 
lätt att bara hålla sig till att man liksom jobbar med kommunikation och just det. Utan 
då kan det ju bli att man liksom drar något skämt eller så alltså någonting som bara är 
Åsa, och ingenting annat. Så jag är ju lite mer personlig på Twitter än på bloggen.  

‐ Men använder du ditt företagsnamn både på bloggen och på Twitter? 

‐ Ja det har jag. Alltså det här är jag som företaget. 

‐ Okej, inte du privat. 
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‐ Nej. 

‐ Men om man ser till hur du tycker att man som bloggare kan vinna läsarnas 
förtroende? Är det genom att vara informell och hålla sig till sin företagsprofil? Alltså 
hur skapar man en förtroendegivande blogg? 

‐ Ja men jag tycker, som Ulrika Good, hon skriver ju väldigt bra, hon fick man ett 
väldigt snabbt intryck av att hon var trovärdig och hon kunde sin sak, och hon var 
rolig och sådär. Men det var väl mycket för att hon kunde skriva blogg inlägg som var 
lite humoristiska ändå intressanta och man märkte att hon också var insatt i ämnet 
reklam och marknadsföring. Så hon kunde också ge kunskap till mig som inte jobbade 
just på en reklam byrå men jag kunde ändå förstå likson, aha tänker hon så eller jaja, 
hur går snacket och sådär så det var intressant. Så att jag tror blir det alltför torrt, blir 
det bara liksom att man skriver om sina, men samtidigt beror det på vilken blogg det 
är. Det finns ju bloggar som är jätte populära, som programmerings bloggar, folk som 
programmerar och sådär, och så går man in på den bloggen och så är det mycket HTM 
och sådär så står det gör såhär och såhär med bara en massa koder. De är inte alls 
roliga för mig men de är jätte välbesökta av folk som jobbar med det, så de ger liksom 
varandra tips om hur man kan programmera och så. Så allting beror ju liksom på 
vilken målgrupp man har och så och vad man vill med sin blogg. Så det kan jag väl 
också rekommendera till företag som vill börja blogga, att fundera på vad är det 
egentligen jag vill uppnå med min blogg. Vad ska folk tänka och tycka och sådär.  

‐ Ja okej. Men hur ser du på bloggen som kommunikationskanal för marknadsföring om 
man jämför med traditionell marknadsföring och reklam? Som till exempel annonser i 
tidningar och tv och sådär. 

‐ Jag ser ju bloggen ungefär som inte som en annons utan mer som ett sätt att, likadant 
Twitter som är ännu mer direktkommunikation, och så men Twitter är inte lika… 
Bloggen blir ju mer öppen, man går ju in på en hemsida, många går in på hemsidor, 
det är inte alla som har Twitter ännu, det är ju mest reklam och marknadsförings folk, 
eh men bloggen blir ju mer som en handling, att dem träffar mig, för att man kan ju 
kommentera och då kan jag ju svara och sådär. 

‐ Precis, det blir med som kommunikation? 

‐ Ja alltså precis som de skulle träffa mig, att jag skulle berätta någonting. Som om jag 
skulle träffa dem och berätta något, en historia, som igår, jag gjorde det här och så då 
skulle man kunna börja prata om det. Så att jag ser det här mer som en långsiktig 
relation eller varumärkes arbete och också ett sätt att visa upp vad jag kan. Ungefär 
som man gör om man skulle sitta vid ett fika bord med folk som man inte känner. Då 
vill man ju gärna på något sätt berätta och visa vem man är på något sätt, och då 
berättar man olika saker som har hänt för att visa vem man är. Så det tror jag mycket. 

‐ Ja det är ju bra med bloggen, man kan ju välja ut vissa delar vad man vill berätta och 
man kan ju välja lite vilken image man vill ha. 

‐ Ja precis, det är som i retoriken då man ska visa sin Ethos. Alltså vem man är 
egentligen. 

‐  Men det finns ju marknadsföringslagen som man måste följa då man marknadsför sig 
via bloggar. Finns det några andra etiska regler eller principer man bör förhålla sig 
till? 
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‐ Ja du. Jag jobbar ju inte på det sättet, jag har ju aldrig heller fått något erbjudande om 
att marknadsföra någon produkt. Själv vill jag ju liksom inte hålla på att skriva om 
som till exempel köp mina grejer och så. Men det finns ett intressant exempel, just hon 
Ulrika Good då som jag pratade om tidigare, hon fick när företagen började att märka 
att hon hade mycket läsare så fick hon några biljetter till någon tillställning av något 
slag. Först tänkte hon, åh vad roligt det ska jag gå på, sedan tänkte hon nee jag vill inte 
att de ska börja skicka produkter och biljetter, för då kommer ju hon att skriva om det 
här, och jag måste liksom bestämma mig för hur jag ska göra. Så skrev hon på 
bloggen, tack så mycket men jag kommer inte att använda biljetterna så att ni vet, för 
jag kommer aldrig att ta emot någonting. För det jag skriver om skriver jag för min 
egen skull. För annars, börjar man tänja på det där, även om de inte kräver att hon 
skulle skriva om det var någon konsert eller vad det var, så är det klart att hon kommer 
att skriva om det om hon gick på det. Då kände hon att hon ville bestämma själv om 
hon skulle gå på det och då skulle hon betala själv.  

‐ Där blir det ju verkligen trovärdigt om man skriver så på det sättet för då visar hon ju 
att det hon skriver är äkta på något sätt.  

‐ Precis, det finns också en annan blogg, som inte är företags blogg, som heter hejja 
abbe, är också från Göteborg, han är en kollega till Ulrika Good. Han skriver en privat 
blogg, om sin son som hade ett medfött kromosom fel så hade det väldigt jobbigt 
under sin uppväxt. Det är så fint skrivet så att man börjar gråta när man läser det, så 
den är jätte bra skriven. Men han har ju också fått så många läsare, så han börjar ju 
också få gratis grejer, från olika barn…, så någon gång har han lottat ut någon bok 
som han har fått och sådär och sagt den här boken har jag fått och sådär men jag lottar 
ut den här nu. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var för någonting. Det är också en 
person som man skulle kunna intervjua.  

‐ Ja okej, tack för tipset. Men om man ser till kundernas uppfattning kring företag. Tror 
du att de kan påverkas av att man bloggar? 

‐ Ja det tror jag. Jag tror att man kan påverkas om man inte bloggar (skratt) så därför är 
det lite jobbigt just nu, en blogg ska ju hållas uppdaterad för annars blir det bara såhär, 
jag har sett många exempel som, nu tycker jag inte min blogg är den värsta, utan det 
värsta är när man har startat ett blogg och skrivit i tre dagar för två år sedan och så är 
den fortfarande kvar på hemsidan. Varför har de den kvar? Kan man ju tänka då. Men 
det bästa är väl om man kan uppdatera den på något sätt med jämna mellanrum, om 
man känner att man inte kan uppdatera den mer än en gång i månaden, ja då kan man 
ha det en gång i månaden men då skriver man det att den här bloggen uppdaterar vi en 
gång i månaden.  

‐ Så man ska vara konsekvent? 

‐ Ja jag tycker det på något sätt, och nu säger inte jag att jag är det men det är nog det 
bästa tror jag, för då känner också läsaren ja justja.. Att dem liksom förstår att 
uppdateringar görs en gång i månaden eller två gånger. Så att man liksom får någon 
känsla för det. Det ska jag nog göra på min egen blogg också (skratt). Men jag ska 
försöka att uppdatera någon gång i veckan.  

‐ Men hur ser du på framtiden då med bloggen som marknadsföring? Tror du att det 
kommer att bli många fler företag som kommer att skaffa bloggar? 
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‐ Ja, nej jag tror inte det faktiskt. Jag tror att bloggen kommer att finnas för de som 
tycker det är roligt att skriva. Som ser liksom att vi har någonting att skriva om varje 
dag och vi hinner det. Annars tror jag att sociala medier som Twitter, kommer att bli 
mer använda för att det krävs inte lika mycket insatser där. Som Idre fjäll kan du ju 
kolla på hur de jobbar, dem har ju en Facebook sida som är väldigt driv aktiv, dem 
jobbar ju väldigt mycket med sociala medier. Men man kan ju också ha en Facebook 
sida och ett Twitter konto till exempel. Och då har man liksom dem två. Då har man 
Facebook sidan där man kan skriva lite mer som en blogg, alltså lite mer blogg 
mässigt i alla fall så att man kan skriva lite längre. Och där man också kan ha de här 
kommentarerna och kommunicera så och att man kan ha erbjudanden och sådana 
grejer. Och sedan kan man ha Twitter också som en snabb kanal. Jag tror faktiskt mer 
på det. För jag tycker att Facebook mer är som en blogg, jag tror inte att man ska stirra 
sig blind på att det är en blogg eller Twitter eller så. Utan det handlar om att 
kommunicera på Internet. På något slags interaktivt sätt på nätet då. 

‐ Ja det är ju några företag, som till exempel SJ, som använder till exempel Twitter som 
service. Tror du att det är ett bra medium för kundservice? 

‐ Ja jag vet ett dåligt exempel på, det är många som tar upp det inom social media, hur 
dåligt det var för SJ. Då det var någon där som skrev puss puss till en kund. Och jag 
har inte sett det, och jag följer SJ AB och de gör ett jätte bra jobb, jag tycker så synd 
om dem för det måste ha varit någonting som hände just då. Alltså en gång, och det 
ser man ju då också hur länge det kan leva vidare en sådan sak som man skriver 
liksom. Ofta tycker jag att de gör ett jätte bra jobb, och som när det var det här kaoset 
och allting. De svarade på frågor och skrev ja men vad tråkigt för dig och vad synd. 
De försökte verkligen, och jag menar oftast vill man ju bara att få ut sin frustration. 
Som under askmolns perioden så tänkte jag undrar om det är någon som har skapat ett 
vulkan konto. Men så fanns det inget. På Twitter tänkte jag. Men det fanns inte. 
Eyjafallajökull var inte upptaget. Så tänkte jag, ja men då startar väl jag det då tänkte 
jag en Fredag kväll. Och jag fick ju på, du kan ju gå in på den, på fem dagar hade jag 
ju 1800 followers, och folk skrev och liksom, det blev sådan otrolig, alltså när man har 
frustration över någonting, folk behöver ju skriva även om dem förstår naturligtvis att 
det inte var en vulkan som skrev det där, alltså att det var en människa bakom det. 
Bara liksom att man fick säga som ååh du är säkert en snäll vulkan men du har förstört 
min resa till (skratt)… Jag var tvungen att sluta för att jag kände att det blev så otroligt 
mycket, jag kände att det tog upp all min tid de där fem dagarna så jag la ned det där. 
Men jag vet att det finns flera vulkankonton.  

‐ Ja för jag vet att SAS också använde sig av Twitter den perioden läste jag. 

‐ Ja juste. Ja Twitter var väldigt viktigt just då. Liksom att man bara får skriva av sig 
och få snabba besked och bara veta att någon liksom överhuvudtaget, som om SJ AB 
skriver såhär; vad tråkigt att höra, hoppas du kommer fram åtminstone idag, tyvärr kan 
vi inte göra någonting åt det här. Egentligen gör ju inte det någonting för att man står 
ju fortfarande kvar kanske på perrongen men man vet att någon på SJ har i alla fall 
hört och lyssnat.  

‐ Ja och det går ju även betydligt snabbare än att sitta i telefon kö eller stå och vänta på 
deras service center. På så sätt är ju det väldigt bra. 

‐ Ja jag tycker att det gör ett jätte bra jobb, de på SJ med deras Twitter konto. De har 
skött sig väldigt bra, jag blev förvånad just över det där exemplet med puss puss men 
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det är ju också ett exempel på att saker lever vidare. Man får vara försiktig med det 
man skriver. Det är inte bara att skriva, även om det går fort att skriva så lever det kvar 
länge. 

‐ Ja verkligen. Vidare till nästa fråga då, tror du att bloggar är ett bra medium för att 
skapa relationer med nya kunder och även ett bra sätt att behålla existerande kunder? 

‐ Ja det tror jag. Om man ser informationen på bloggen intressant så att kunderna vill 
komma tillbaka. Och någonting som jag också tycker är väldigt viktigt. Nu har ju inte 
jag så mycket kommentarer, jag har ju inte alls så speciellt mycket läsare, per dag 
kanske jag har en 20 st så det är inte alls mycket så jag har ju inte enorma mängder av 
kommentarer. Men får man en kommentar tycker jag det är väldigt viktigt att man 
svarar på den, det tycker jag är viktigt. För gör någon det blir man väldigt glad att de 
har svarat så att man får den kommunikationen i alla fall.  

‐ Ja precis, då skapar man ju den där tvåvägs interaktionen. Men tror du att bloggar är 
ett bra sätt att få folk att prata om företag och sprida rekommendationer kring något?  

‐ Ja det kan det väl vara. Men man måste ju också ha något intressant som man skriver 
om som ska spridas. Det måste ju vara någonting väldigt så.  

‐ Ja precis, jag tänker då på Word of Mouth Marketing, om du tror att sociala medier 
som till exempel bloggar är bra kanaler för att sprida rykten och så? 

‐ Ja precis. Men då gäller det ju också att man har någonting, om jag skriver eh jag 
föreläser om mingel, då är det ingen som har lust att sprida det vidare. För det är ju 
liksom inget roligt att sprida vidare. Så det måste liksom vara något speciellt, man 
måste ha någon slags kampanj eller någonting, eller någon bra film eller någon 
vansinnigt rolig berättelse eller så. Alltså någonting som gör att folk har lust att sprida 
det vidare. Man vill ju sprida vidare för att man vill ge sina kompisar, kollegor 
någonting. 

‐ Ja precis. Men som om jag säger jag var och åt på en jätte bra restaurang här i Gamla 
stan. De hade jätte god mat och bra service. Och så är det flera som kommenterar och 
skriver där har jag också ätit och det var jätte bra. Tror du att det kan leda till att flera 
går dit för att de har hört så mycket bra om restaurangen eller så? 

‐ Mm det tror jag. Ungefär som man säger det till sina kompisar. Samtidigt om Alex 
Schulman skriver vilken restaurang det är så får ju det säkert en mycket högre 
genomslags kraft än om jag skriver det på min blogg. Så det beror ju på hur många 
man skriver det till och hur många läsare man har och så. Oftast brukar det ju också bli 
så att om man gjort något riktigt dåligt, som jag var ju i en sådan dust med 
Mediamarkt så jag blev så galen, jag vet inte om du läste det på min blogg. Men de 
uppförde och betedde sig i alla fall otroligt exempellöst dåligt när vi fick fel frys en 
gång. Just med det personliga bemötandet och kundservice och allt sådant där. Så det 
var en sådan där jätte lång följetång och vi fick fel frys hela tiden och det blev sådär 
aa. Och det är klart sådant engagerar ju folk mer än att säga åh jag fick så himla bra 
service där, då skulle folk kanske inte ens bry sig. Så det är ju den där gamla 
sanningen som alltid har gällt, dåliga saker om ett företag sprids ju mycket mer än om 
man gjort någonting bra. 

‐ Ja för det ställer väl också väldigt mycket krav på företag att tänka på sitt ansikte utåt 
och så för att saker sprids så lätt idag på bloggar och i andra sociala medier.  
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‐ Ja precis, det intressanta med Mediamarkt var att jag tänkte att jag skulle vara lite 
schyssta mot dem, då jag pratade med dem i telefon först och sådär men ingenting 
hände. Så sa jag att jag kommer att skriva om det här på min blogg sa jag och på 
Twitter och jag har ju ändå över 400 followers på Twitter inom marknadsföring och 
reklam. Och jag sa att jag skulle vilja ha ett bra slut på det här. Och oftast får man ett 
bra slut så brukar det ändå kompensera på något sätt. Men ingenting hände. När allting 
var slut och vi hade fått rätt frys och så men vi hade inte ens fått ett ursäkta så skrev 
jag också till den som var PR ansvarig för Mediamarkt i Sverige. Och bara sa att 
kanske för ditt intresse, såhär kan det bli när en person inte gör sitt jobb. Men fick inte 
ett svar från dem så det bad inte ens om ursäkt.  

‐ Ja oj, ja de kanske inte bryr sig om de tappar kunder då. 

‐ Nej de tycker väl att de ändå är billigast så de bryr sig inte särskilt mycket. Men jag 
tror visst att man kan få väldigt stor genomslags kraft om det är någonting som man 
skriver som är intressant, det kan ju också vara en undersökning som man gör men det 
måste verkligen vara något som av intresse, som nyhet eller av underhållningsvärde 
för att dem ska berätta det vidare. Samma sak som om du kommer hem eller om du 
träffar en kompis, så berättar du också sådana saker som är intressant. Som vet du att 
dem är ihop eller vet du att jag ska börja ny skola. Man berättar ju inte bara igår var 
jag på konsum och då var det en jätte trevlig tjej i kassan om det inte är något speciellt 
(skratt). Så det måste ju vara, det är ju liksom inga nya regler egentligen men det 
handlar ju om att man kan prata med väldigt många och nå väldigt många väldigt 
snabbt. Kan man säga via Internet, Twitter och bloggar. Facebook också. 

‐ Ja. Så du tycker alltså att Twitter och bloggar fungerar bra som kundservice för olika 
företag? 

‐ Ja det tycker jag. 

‐ Men tror du att en bloggare kan påverka läsarens uppfattning om olika saker? 

‐ Ja det tror jag verkligen. Det tror jag absolut. Det beror ju också på hur trovärdig man 
är och sådär. Och vad man tycker om personen och sådär.. Skulle jag gå in på Sverige 
Demokraternas blogg till exempel, jag gillar ju inte Sverige Demokraterna, då skulle 
inte jag bry mig om vad de tyckte om för restaurang eller så alls. Kanske tvärtom, jag 
skulle inte gå på de restauranger de tyckte om (skratt). Så det beror ju helt på vem det 
är som säger det här.  

‐ På så sätt har väl ens målgrupp väldigt stor betydelse. Det är väl viktigt att göra någon 
slags målgrupps analys? 

‐ Mm jo men det är det ju absolut. Vilka man vill prata med och vad man vill få ut av 
bloggen också tycker jag. Så måste det ju vara. Jag vet att Handelskammaren hade en 
väldigt bra blogg. De skrev bra. Kanske en gång i veckan, lite olika personer. Som typ 
en företagsblogg, för att visa vad som fanns bakom men också att det fanns människor 
bakom. Det kan ju också vara bra om det är ett stort företag, och visa att här finns 
människor som jobbar och tänker. Det är också en bra sak med en blogg tycker jag. 

‐ Men om det är ett stort företag säger vi. Tycker du att det är bra att dem anställer 
någon som ska blogga eller tycker du att det är bra att flera medarbetare på företaget 
skriver på bloggen? 
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‐ Eh det beror också lite grand på vad det är för typ av företag. Det måste vara någon 
som kan skriva bra och så annars tycker jag, om det finns folk som kan skriva bra 
tycker jag att det är bra om det är flera som skriver så att man får lite olika synvinklar 
från olika personer men det är då också viktigt att de skriver vem det är som skriver. 
Så att man ser det. Jag tycker också att det är bra att man alltid vet vem, att det finns 
en person bakom den som bloggar. Så att det inte bara blir, eh, det tycker jag är bra på 
SJ. Som på Twitter tror jag att de skriver nu är det Peter och Marie som sitter här idag, 
så att man vet liksom vilka det är om man nu skulle vilja veta. Och på bloggen att man 
skriver under med sitt namn. Så att det alltid finns en person bakom det som skrivs, 
det tycker jag är bra. Så att man vet att den här bloggen är skriven av till exempel 
Annika och att det kanske finns en bild eller så på den. Blogg ska ju ändå vara lite 
personlig. 

‐ Men om det är ett stort företag och det är flera medarbetare som bloggar, tycker du att 
någon ska kontrollera vad som skrivs av de olika medarbetarna? 

‐ Ja är det många är det ju bra att det finns någon slags samordnare, absolut. Att ha lite 
koll är viktigt.     
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7.1.4 Bilaga 4) Transkribering av intervju med Birgitta Plyhm: 

- Berätta lite om dig själv och din blogg! 
- Mycket är ju för att jag som PR-konsult så ser man ju att jag inte kan låta bli och 

engagera mig i sociala medier. Det här har jag tänkt på i flera år. Men sen är det ju 
också ett jobbigt och stort område. Det är väldigt svårt att ta till sig därför att det är så 
få som kan någonting, alltså många säger att man kan eller många jobbar med det utan 
att ändå ha, tycker jag i alla fall, övergripande kunskap, utan det är för att man måste. 
Men i alla fall då så tänkte jag att när jag jobbar som PR- konsult, och sen är jag lite 
äldre, och vara trovärdig PR konsult och lite äldre dessutom och inte kunna sociala 
medier, det blir inte bra. Då tror jag att om några år att jag hade varit helt ute så det var 
med självbevarelse drift som jag tog det på mig att jag skulle lära mig sociala medier 
och att blogga. Sedan började vi med bloggen men jag twittrar inte och Facebook har 
har jag en egen sida men inte en företagssida men det ska vi ju också. Men i och med 
att jag jobbar ensam så är det ju en så liten verksamhet så jag kan inte lägga mer tid, 
jag lägger ju redan väldigt mycket tid. 

- Ja det är det jag har förstått att det krävs mycket till, dels för att skriva samt research 
innan. 

- Ja det kräver jätte mycket tid. Vi har satt den ribban ganska högt. Och det är viktigt att 
synas i sökmotorerna. Jag tycker det är intressant varför du hittade vår blogg? 

- Jag läste en artikel om dig i Kreafons blogg där de hade en intervju med dig som 
företagsbloggare. Eller först och främst läste jag Lena Carlssons bok marknadsföring 
och kommunikation i sociala medier och på så sätt fann jag deras hemsida. 

- Juste det är den första boken som finns i Sverige. 
- Så den läste jag den och sedan var jag inne på deras blogg där jag läste en artikel med 

dig som företagsbloggare där det fanns en länk till din PR byrå och blogg. Så det var 
så jag hittade dig.  

- Ja det var därigenom. Ja för hon har ju funnits ett tag och skrivit ganska länge. Och 
hon har även hjälp mig och lägga upp bloggen och så. 

- Jaha okej.  
- Så hon har faktiskt hjälpt oss från början och sedan har jag också läst hennes bok och 

sådär. Så det började så pass tidigt också. Sedan kom Per Ström, han var tvåa. Och nu 
kommer det en till av Brit Stakston som är guru inom sociala medier. Hon kommer nu 
med en mer politiskt inriktad bok om sociala medier. 

- Ja det finns ju också Anders Frankels bok om bloggar som marknadsföring. 
- Jaha när kom den ut för den har jag nog missat.  
- Den kom nog ut runt 2006 någonting har jag för mig. Jag kommer inte helt ihåg. 
- Jaha men då var den nästan först då. 
- Ja fast den är lite mer praktisk i hur man kan skapa en blogg och så vidare.  
- Ja okej, den är med så. 
- Ja för det kom en tidning, pc för alla eller jag kommer inte ihåg vilken det var. Dem 

gjorde i alla fall, de gav ut en hel tidning för ett och ett halvt år sedan. För det var det 
första jag såg. Jag tyckte det var lite roligt när det kom i tryckt format och så.  

- Ja för jag vet Internetworld skriver ganska många artiklar och så om sociala medier 
etc. 

- Ja men det här var en special utgåva så det var en hel tidning som handlade om sociala 
medier. Men det var bra att det fanns så samlat tycker jag för att det är det som är det 
svåra att få samlat material. Det är därför det är komplicerat. Det är svårt att få en 
överblick.  

- Men varför bloggar du då? Är det för att hänga med i..? 
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- Ifrån början var det så. Ja. Ett sätt att lära mig själv, man behöver testa själv för att 
verkligen förstå. För jag har olika kunder. Jag jobbar ju med PR generellt men mycket 
med shipping till exempel. 

- Vad sa du, shipping? 
- Ja alltså med rederier och oljetransporter och så.  
- Jaha okej. 
- Det är en väldigt traditionell och konservativ bransch. De vill inte ens höra talas om 

sociala medier för de tycker det är jätte jobbigt. Men sedan jobbar jag med, jag har 
jobbat med ekologiska kläder. Allt som är konsument relaterat så vill dem ju gärna ha 
PR. 

- Okej så det är alltså det du hjälper kunderna med? 
- Ja med PR och det har blivit nu sociala medier. Jag har börjat med det. Men annars är 

det traditionell PR så ofta är det ju att placera redaktionellt material. Så i olika 
tidningar, ofta i dagens industri eller. Men också ordna event eller allmän PR. Men då 
tycker jag att sociala medier var som ytterligare en möjlighet som man måste ändå 
förstå. Vad kan man använda det till? Men det är inte allmänt, i alla branscher tycker 
jag, än. Men det kommer kanske. Men det finns olika mognadsgrader, definitivt. Men 
vi vill ju blogga fem dagar i veckan. Har vi alla vardagar då har vi som ambition. Och 
vi har nästan hållit det faktiskt från början och det är ju för att vi tycker det är, dels har 
vi sagt det från början att vi vill ha det sedan är det ju också för att vi vill bli bättre 
sökta. Med högre frekvens blir det lättare. 

- Ja, för det är väl viktigt för bloggare att vara konsekventa i hur ofta de gör inlägg så att 
läsarna vet när bloggen uppdateras? 

- Ja och det försöker vi skriva, idag ska jag upp och skriva nu till exempel. Men annars. 
Sen så försöker man ju hålla en viss inriktning och det har ju kanske varit lite svårt, 
man slirar lite åt olika håll. Men därför är det så bra att skriva själv för då blir det ju 
bättre när man ska hjälpa andra. Att man blir mer medveten om risker och svårigheter. 
Men man räknar med, eller vi räknar med att varje blogg inlägg tar två tre timmar att 
skriva. 

- Jaha okej, det låter ju bra. Är det inklusive då ni skriver och researchen eller? 
- Ja men man söker information kontinuerligt. Det är ju sällan man ska skriva ett inlägg 

och så letar man då efter information. Utan då har man ju liksom det före. Men det blir 
ju också en konsekvens av att skriva en blogg, att man tvingas vara medveten om 
omvärldsbevakning. Som följer liksom, och delvis har man ju det i sitt jobb ändå men 
det blir ännu mer tydligt med bloggen. Som om man läser en artikel och tänker det är 
ju bra att blogga om så samlar man lite länkar och så. Sedan skriver ju vi långa inlägg 
med mycket länkar. Men det är också för att det ska bli ett genomarbetat ämne och det 
är ju också för sökbarheten för då ligger man ju ute på olika tidningar så en del får jag 
ju därigenom.  

- Men ni är tre som bloggar vad jag har förstått? Som ingår i ett slags nätverk? 
- Man kan ju säga att vi har bestämt det att vi ska blogga tillsammans. Så de andra 

skriver tisdag och torsdag så jag skriver de andra tre dagarna. Och sedan har jag också 
tagit in gästbloggare som kompletterar och kanske skriver en gång i veckan. Olika då. 
Och då är det en advokat som skriver om varumärke och sin synvinkel som jag absolut 
inte har den kunskapen om. Och sedan är det en kille som är struktör. Dels är det roligt 
att få in nya infallsvinklar och ny kunskap men sedan är det också att man använder 
deras nätverk. Så man får ju tillgång till, eftersom de  lägger upp på sina hemsidor 
eller sina Facebook grupper eller vad det kan vara. 

- Så att man ska få flera läsare? 
- Precis, det är ju en strategi helt enkelt. 
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- Och vi lägger ju alltid ut, även om det bara är vi tre så lägger vi alltid ut på våra 
facebook sidor. Privata även de andra.  

- Är det någon av er som mikrobloggar? 
- Nej, men vi ska det. Vi ska bara, vi har bestämt oss för att vi ska göra en sak i taget. 

Så i början ville jag göra allt på en gång. Men sedan tänkte jag att det är bättre och ta 
så att materialet sitter och så. 

- Men hur mycket tid lägger du på bloggandet allt som allt? 
- Ja det blir nog tio timmar i veckan så det är rätt mycket om man säger debiterbar tid. 

Om jag skulle ha det hos en kund så är det ju en stor satsning av mig. Men jag är 
medveten och jag har satt ett år för att se. Och vi har nu 14000 unika besökare. Men 
det är ju hela tiden så när jag säger det till andra är det ju många som säger ”oj är det 
inte mer”… Men jag tycker från noll, för vi började ju verkligen på noll. För vi hade 
ju inget etablerat nätverk så från början var det ju verkligen noll. Och sedan nu har vi 
ju ungefär 2500 i månaden någonting så det är ständigt ökande i alla fall. Och vi är 
nöjda för det. 

- Men har du bloggen också för att marknadsföra dig? 
- Ja det är klart. Det är ju inte bara för att testa, och det märker man ju då namnet, 

eftersom jag heter ett lite annorlunda namn så syns ju det i olika sammanhang. Det 
kommer upp och jag får förfrågningar som du då eller det kommer även från andra. 
Nu blir det ju mer och mer att man ska gästblogga på olika. Ericsson till exempel har 
tagit kontakt, de har någon kreativ blogg, och någon sajt som de vill att bloggare ska 
skriva på och det har jag fått förfrågningar om där. Och sedan länkar ju de tillbaka då 
så det är ju typiskt sådant som.. och även second opinion finns det något som heter, 
och de frågade också om de fick använda, och ta ett utav mina inlägg helt enkelt och 
dubbel exponera det och det är ju alltid roligt för där finns det ju alltid nya som inte 
jag känner till. Så det är mycket så. 

- Men om det är någon som kommenterar på dina inlägg.. 
- Det är ju olika hur man har, men vi har ju så att vi måste godkänna. Jag ser ju alla 

kommentarer som kommer men då måste jag godkänna för jag vill ju ändå styra lite 
vilka kommentarer som kommer upp på bloggen och vilka som läggs ut. Men vi 
godkänner ju allt som inte är liksom, ja som överhuvudtaget går att förstå. Mycket 
som är spam är ju sånt som man inte förstår eller som står skrivet på ett annat språk 
eller ryska eller kinesiska eller vad det nu är. Men är det någonting som 
överhuvudtaget är ett ord som man fattar så det är någon slags kommentar så lägger vi 
ju ut det. Sedan går ju vi alltid in och kommenterar då. Som vi håller med och så. 

- Okej, så du svarar alltid på kommentarerna? 
- Ja absolut, det är jätte viktigt tycker jag, det är en princip som man måste hålla sig till. 

Och då skriver man kanske trevligt att du har läst eller vad som helst.  
- Så du tycker att det är ett bra sätt att kommunicera med läsarna och så? 
- Absolut, det vill man ju att de ska kommentera. Men det är ju inte jätte vanligt, jag tror 

att man kan jobba mer med att få dem att vara aktiva. Så vi lär oss hela tiden, så vi 
utvecklas, så förhoppningsvis blir vi bättre. Men vi tar hand om de som hör av sig, så 
man vill ju gärna ha en dialog. 

- Men om man ser på blogg journalistiken jämfört med journalistiken i traditionella 
medier. Tycker du att den är lika trovärdig som den ”traditionella”? 

- Ibland undrar man ju alltså. Det skiljer ju sig från olika bloggar, man ser ju, det svåra 
är att hitta tycker jag ibland. Man kan leta efter frekvens och så och vilka som syns 
mest. Men många är ju, vi har ju valt att hålla en rätt korrekt stil. Alltså jag skriver ju 
inte att jag skulle gå och dricka kaffe med dig nu till exempel. Eller jag skriver inte att 
jag vaknade sent eller. Vi håller den ganska strikt och jag tycker nog att det ger större 
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trovärdighet än.. Sedan är det väl olika varför man skriver och till vem man skriver. 
Men vi har valt en, och det skulle väl jag säga när jag läser andras bloggar så om jag 
inte läser privat bloggar av en kändis eller så så tänker man annorlunda. 

- Men när det är företagsbloggar? 
- Ja då tycker jag nog att det ska vara rätt korrekt. Då ger det ju större trovärdighet 

tycker jag nog faktiskt. Sedan har jag funderat jätte mycket på, det kanske är utanför 
din, men vad det innebär det här med personligt, alltså det personliga språket, jag 
tycker att det är rätt intressant, både det personliga och det positiva. Att det är så himla 
chickt, som det här med smileys. Jag undrar hur det kommer att påverka i längden om 
det kommer bli att språket, ja hur det har med trovärdigheten att göra. För det är lite 
intressant utryckning tycker jag. Nu skriver ju till exempel SJ när det har varit så 
mycket problem nu i vinter, då är det ju inte kundtjänst som har bloggat, eller som har 
twittrat, utan det är ju marknadsavdelningen där.  

- Jaha okej, det har jag inte förstått att det är marknadsavdelningen.  
- Nej, så är det. Då är det ju då när man frågar där, så är det du vet kanske lite 

företagsledare som undrar något vad händer där och så, då får dem tillbaka och så 
avslutar de med kram. 

- Ja har hört att det hände en gång att de skrev puss puss till någon. 
- Ja kram kram också (skratt). Men då undrar man ju, då tycker jag att man inte har 

tänkt på hur mottagarna uppfattar det. Och det tänker jag också att man på något vis 
urholkar känslan. Att man missbrukar en sak, så att det blir för mycket, då mister man 
känslan. Då börjar jag fundera lite på språket. För det känns som det inte blir samma 
värde då. 

- Ja, i retoriken talar man ju om att för att vinna läsarnas förtroende så ska man visa sin 
”ethos” alltså sin personliga karaktär. Sedan ska man också vara saklig och informell 
samt våga visa sina egna känslor för läsarna för att väcka läsarnas känslor. Vad tror du 
om det? 

- Ja jag vet. Men jag tror det finns olika saker ändå, en viss nivå där. När det blir för 
mycket eller personlig, jag tror att man kan vara personlig utan att vara privat så att 
säga. Det är en viss skillnad faktiskt. 

- Ja, att använda rätt språk och hålla sig informell? 
- Ja lite kan man ju bjuda på självklart. Annars blir det ju ganska stelt och för tråkigt. 

Men jag tycker också det är viktigt i hur man uttrycker språket. Jag är ju van att 
skriva, i och med att jag jobbar med PR och mycket med börs relaterade bolag så är 
jag van att skriva press releaser med väldigt strikt språk. Alltså väldigt strikt språk. 
Och det tycker jag är så roligt för att jag har lärt mig att mjuka upp det lite. Det kan 
vara korta meningar eller att man börjar meningarna med och eller ja du vet, det skulle 
man ju inte göra annars. Eller använder lite mjukare ord så att det blir lite kul. Och det 
tror jag också att det är roligt men det gör ju också att det blir lättare att läsa. Kortare 
meningar och så vidare. 

- Ja men det låter ju bra. Är det något annat du tycker man bör tänka på för att vara 
trovärdig än att använda ett informellt språk och inte vara för personlig? 

- J alltså, sedan det här med, jo men jag har funderat mycket på det här med kritisk 
granskning. Att hur mycket kan man lita på, hur mycket är rätt? Alltså det som står i 
bloggarna, korrekt information. Men då tänker man ju traditionellt att kanske 
tidningarna eller pressen har mer rätt, alltså att det är mer korrekt den informationen 
de har, men då vet ju jag också när jag jobbar med PR. Eftersom jag ofta sitter med 
vid intervjuer och så, sedan så ser ju jag alltid det resultatet av intervjun i tidningarna 
och då måste jag säga att det är alltid fel, mycket fel eller alltid. Om man inte får 
tillfälle att rätta. Så det är en missuppfattning det där.  
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- Ja du menar att det inte finns som någon redaktionell process som gör intervjun 
korrekt. 

- Glöm det, ju mer bråttom det blir, ju snabbare informationsprocessen blir, desto 
slarvigare blir det ju och hur mycket hinner de kolla upp. Så därför vet jag inte om 
bloggarna, men bloggarna, bloggeriet känner sig oftare kanske friare att kanske 
uttrycka sig. Det tror jag faktiskt att många känner, om man går tillbaka till det där 
personliga och att man får uttrycka sin åsikt och så. Jag tycker man, jag tycker inte om 
när de är för , jag tycker man ska vara försiktig att nämna enskilda personer till 
exempel. Då ska det vara en viss korrekthet i uttrycket, och sedan tycker jag ändå att 
man får va och tänka lite på det man säger. Jag tycker att man ska en viss 
betänksamhet, för det ser man ju att det finns många som säger precis vad man tycker. 
Och då lyssnar man eller läser ju man hellre något som man tycker tilltalar. 

- Men det finns ju lite juridiska riktlinjer. Som till exempel marknadsförings lagen och 
så.  

-  Ja absolut sen kan man väl straffas för förtal och så. Men jag vet inte det är intressant 
i hur journalistiken ändras och hur journalisten då man pratar om media, hur uppfattar 
dem bloggarna? Dem tar mycket, eller mer och mer material därifrån faktiskt. Alltså 
många hämtar ju sitt, men det är ju samma där att man måste lära sig vilka som är 
trovärdiga. Vet man att den bloggaren har rätt underlag och inte lägger ut något som är 
fel då går man ju in och tar det naturligtvis, så det är ju inte så konstigt. Men 
informationskällorna blir ju, jag tycker som privat, jag tycker det är jobbigt att hitta. 
Det är oerhört mycket större och det är jobbigare och hitta det man vill hitta. Det tror 
jag blir framtiden, alltså att det blir en utmaning. 

- Alltså att sålla bort det som inte är väsentligt? 
- Ja precis och hur ska du hitta det som du verkligen vill ha? 
- Men där handlar det väl lite om makt. Att en populär blogg hittar man ju ganska enkelt 

då många andra bloggar länkar till den och eftersom den populära bloggen har många 
läsare så finner man ju den snabbt i sökmotorerna? 

- Ja det är det. Men det kan ju även finnas många bra bloggar som inte ligger där. Och 
det gäller ju att hitta dem som du tycker är bra och som kanske inte hunnit ut. Det är ju 
också en klick, om du ser i Sverige eller om man nu tittar på Sverige, det är ett fåtal 
som faktiskt länkar till varandra. Så är det och det finns lite kluster bildningar eller vad 
man ska säga. Så går du in och ser vad man rekommenderar, du kan ju bara titta där, 
så ser du ju att dem länkar till varandra, det ser man ju. 

- Men skulle du säga att det finns som någon makt inom bloggosfären?  
- Ja det skulle jag säga. Det skapar man ju själva genom att vara aktiva och ta in andra 

så blir det ju så. För sökbarheten i sig är ju en makt, definitivt. Och kan man jobba 
med det på rätt sätt så blir det ju en styrka.  

- Om du jämför bloggar som marknadsföring jämfört med marknadsföring i 
traditionella medier, såsom tv etc? Tror du att det är bättre eller? 

- Ja jag tror ju på en kombination. Alltså det är ju det som är det svåra för det finns ju 
inga, alltså man kan ju gå in och titta på olika case och se hur de har jobbat och så. 
Men ju mer det finns, om man lyssnar på föreläsare som pratar om sociala medier så 
hänvisar de väldigt mycket till internationella framförallt amerikanska case och det 
ska bli roligt att se sen hur vi svenskar för det tar ju också med tiden, man måste ju ha 
tidsaspekten, att kunna göra en riktigt bra jämförelse och ha den utbildningen där man 
kan gå lite bredare, det ser jag fram emot att det finns den där möjligheten. 

- Men de juridiska riktlinjerna och etiska regler och principer…. 
- Alltså jag tänker ju mera själv, att man till exempel inte använder andras namn till 

exempel. Alltså enskilda namn för att själv synas, det har vi ju försökt då ska det vara 
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rätt speciella fall som vi använder. Där försöker vi tänka, och sen att man inte hänger 
ut någon och inte vara negativ och att man ställer upp på kommentarer. Allmän 
schyssthet eller vad man ska säga. Inte missbruka annars och inte använda foton som 
inte är fria. Utan ja försöka vara och tänka lite på vad man gör helt enkelt.  

- Ja samt marknadsföringslagen, att skriva om det är marknadsföring samt att bloggen 
ska heta företagsnamnet.  

- Absolut och det finns många, där har jag väl en del kvar att lära mig, jag har ju fått 
vissa saker som man gör allmänt därför att man själv är van, eller att jag är van att 
jobba mer PR och andra företag så vet jag ju vissa saker som är viktiga och tänka på 
men det finns säkert mycket fakta kunskap som man ändå skulle behöva lära sig. Men 
det är ju också det här med sökord och att man säljer sökord är ju också en företeelse. 

- Ja juste att man kan köpa sig en ”plats” på till exempel Google. 
- Precis, det kan man ju diskutera. Det måste ju finnas en medvetenhet så att man vet 

om vad som händer. Kryphål finns det ju i allting så innan det fungerar kommer det 
nog ta tid.  

- Har du mottagit gratisprodukter någon gång? 
- Nej, inte gratis produkter men jag har försökt att… En sak gjorde vi försöka att öka 

trafiken, det är ju det man vill, och skicka två biljetter till ett seminarium som vi 
lottade ut. Eller lotta får man ju inte säga för man får inte lotta enligt lotterilagen utan 
då får man ge bort mot en motprestation, så det är väldigt noga. Du får inte lotta ut 
men du får säga om du motiverar varför du ska gå, med bästa motiveringen då så får 
dem biljetterna, så så kan man göra enkelt. Annars så får man skatta och så.  

- Jaha så lotterilagen säger att man inte får lotta ut något utan att skatta?  
- Ja man får inte säga att man lottar ut även om funktionerna är ungefär densamma.  
- Okej så då ska man tänka på lotterilagen, marknadsföringslagen, PUL lagen och 

Yttrandefrihetsgrundlagen när man bloggar? 
- Ja. Det är dem ja. 
- Men om man ser till hur aktiv man ska vara som bloggare. Hur aktivt anser du att man 

ska uppdatera sin blogg för att inte tappa läsarnas förtroende? 
- Alltså vi har ju satt ribban väldigt högt, fem dagar i veckan så att det är alltså, men det 

är ju också att om jag hade varit ensam om det så hade jag inte orkat med det. Jag 
lägger ju ändå som sagt var tio timmar. Men det är ju också att om man bestämmer sig 
för att göra det med ett syfte, ett bolagssyfte, för det är det ju. Det är ju inte bara för att 
det är roligt. Då tror jag att man måste satsa liksom. Och det är väl det också för jag 
har ju en kund nu som jag ska hjälpa och starta en blogg och då gäller det att man 
pratar igenom frekvensen så att man kan hålla den. Hellre att man lägger sig lågt och 
så jobba upp sig.  

- Ja att vara konsekvent menar du, så är det en gång i veckan så är det en gång i veckan.  
- Ja precis.  
- Men om det är ett större företag, tycker du att det är bäst att det är en medarbetare som 

bloggar på heltid eller är det bättre att det är flera som bloggar på deltid? 
- Ja, jag tycker det skulle vara roligt om man är flera. Därför att, att man har en 

uppgiften, att engagera sig i att blogga är ju ett sätt att engagera sig i bolaget. Och då 
tycker jag, till exempel om jag skulle göra det för att hjälpa någon kund då skulle jag 
gärna vilja att det fanns flera olika.. 

- Medarbetare? 
- Ja, till exempel om det var en som satt i receptionen och en som var säljare eller en 

som var ja det beror ju på vad det är för företag. På så sätt kan man ju få olika 
synvinklar på företaget. Sen är det också intressant utifrån att läsa, hur jobbar man och 
vilka olika kategorier, det kan vara väldigt beroende på vilket företag. Jag tycker 
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egentligen inte om att man ska gå in som konsult och blogga. Nu kommer jag att göra 
det delvis själv här nu men det tycker jag ska vara en av flera.. Det kan vara att man 
kommer igång så för att man ändå vill visa hur man ska skriva och hjälpa dem i början 
men annars är det ju bolagets själ som ska vara tycker jag, att det är den man ska visa. 
Att man ska visa den inifrån, den ska ju inte klistras på utifrån. Det tycker inte jag i 
alla fall, det fyller ju inte den funktionen och då kan man omöjligt få då som 
utomstående konsult.  

- Men vad tycker du att man ska skriva på en företagsblogg då? 
- Ja alltså det är olika. Men det finns ju dem som är konsumentrelaterade och då är det 

ju en dialog med konsumenten, det kan ju vara erbjudanden, sen är det ju bra att man 
bara vill presentera sig. Vi har haft svårt att välja för att vi skriver ju väldigt brett och 
vi kanske ska smalna av det lite. Vi skriver ju om varumärken, kommunikation i 
allmänhet och jag skriver rätt mycket om trender och tips och så men det är ju för att 
det också ska vara roligt att läsa. För jag tycker det är svårt att skriva bara PR. Alltså 
vem vill läsa bara PR?  

- Så du tycker att man ska skriva om lite nyheter, trender och tips och så? 
- Ja jag tycker det är lite kul och så nyheter naturligtvis. Jag kan skriva bok recension 

eller film recension alltså lite enkelt, eller lite olika kurser jag går på eller om jag har 
tips om andra seminarier. Ja det skulle jag vilja läsa själv tänker jag.  

- Tycker du att man kan påverka vad andra skriver om ditt företag genom att 
exempelvis gå in och kommentera på andra? 

- Ja omvärldsbevakning är ju väldigt viktigt, men också att man går in och agerar då. 
För att jag tycker att det ska vara väldigt genomtänkt i bolaget varför för det första 
varför man själv bloggar men också se vilken möjlighet det finns att bevaka övrigt. Du 
kan ju få information om verkligen vad kunden tycker, och är man lite medveten och 
inte för inskränkt i bolaget så tar man hand om kritik som finns för den är det inte 
säkert att man får tag på annars och att man åtgärdar. Att man tar det som en möjlighet 
att åtgärda och rätta till ett fel till exempel om det nu är negativt och sedan att man 
talar om att vi tackar för det och sedan vi ska titta på det… Det är jätte viktigt ju. För 
då blir det ju också trovärdigt.  

- Ja för det är ju bra om ett dåligt rykte håller på att spridas… 
- Ja då kan man stoppa det. Eller i alla fall försöka ändra på det. För det är ju 

krishantering, jag har jobbat en del med det också och då är det ju att man går in tidigt. 
Då måste man ju agera väldigt tidigt och då kan man ju, med det kan du ju påverka 
hur det blir, med informationen naturligtvis. Så därför gäller det, men det är ju det som 
också kräver rätt mycket med personal, alltså med kapacitet, om du ska hinna sitta där. 
För många tar ju upp det här en gång i månaden och att i slutet av månaden så samlar 
de ihop allting och det tycker jag är för lite, för man måste vara jätte snabb. Och hela 
tiden avsätta resurser för att ta hand om det.  

- Och hålla sig uppdaterad? 
- Ja hela tiden se om det ändras något och se om det syns några kommentarer så måste 

man ta tag i det med detsamma för annars blir det för, det blir inte intressant.  
- Ja och bloggen är ju även bra för de företag som säljer produkter och så att lyssna på 

konsumenternas efterfråga. 
- Ja absolut. Produktanpassa eller utveckla. Alltså det finns ju inget bolag som inte 

kommer att kunna använda bloggen tror ju jag. Men på olika sätt, det är ju bara om att 
man får anpassa efter vad det finns för verksamhet.  

- Ja samma för de företag som jobbar med olika tjänster. De kan ju också anpassa sina 
tjänster efter vad kunderna söker.  
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- Ja, absolut. Alltså kan man ta in information så är det ju många som redan 
produktutvecklar eller ordnar att om man ha in informationen om det ska vara den 
modellen eller den färgen. Men det gör man ju mycket också för man vill ha kontakten 
eller utbytet. Det handlar mycket om, om dem bryr sig så mycket det vet jag faktiskt 
inte men ibland är det säkert att man lyssnar på kunderna, ja eller det borde man göra i 
alla fall.  

- Men tror du att om ett företag använder sig av sociala medier och bloggar att det kan 
påverka kundernas uppfattning kring företaget? 

- Ja jag tror att det ger en öppenhetskänsla tror jag. För en hemsida är oftast så, det är ju 
lite stelare material eller lite mer tillrättalagt, bloggar är ju i alla fall, på något vis har 
man nog en känsla av att man kommer mera in i bolaget. Tror jag och särskilt flera då 
som skriver, och stilen är lite uppmjukad sådär. Så känner man också en större, man 
kan nog få en större anknytning, att man knyter an till bolaget bättre till en blogg, det 
tror jag, absolut.  

- Tror du även att användningen av bloggar som kundservice är bra? 
- Ja absolut, det tror jag är jätte bra, det borde alla ha. Men då borde det ju vara 

kundservice också så att man inte gör som SJ där, det var ju värdelöst (skratt).  
- Ja jag blev verkligen förvånad när du sa det. 
- Ja det är ju värdelöst, ja för jag hörde det från en föreläsning och då sa dem det. Jag 

har inte sett det själv. Men det var ju nu till exempel när det var så mycket med askan 
och det var problem med flygningarna att då var det ju flera bolag, då testade man ju 
verkligen, en del var bra och en del var dåliga. En del kunde ju inte ge några svar och 
en del för jag hörde ju också på den här föreläsningen att på Ving till exempel så 
tillsatte de åtta personer som bara satt och svarade på. Och det är klart att det är 
superbra om man kan vara så flexibel också.  

- Ja det förstår man att det uppskattas eftersom det är så jobbigt att sitta i en telefonkö 
när det är många som ringer eller stå i kö på flygplatserna. 

- Precis, absolut. Ja du kan ju tänka dig, det är ju sådan irritation att höra ja du har plats 
nr 85 eller. Det är hemskt. Och sedan rätt var det är så bryts det också, då blir man ju 
vansinnig. Eller om man ska välja en massa förval och sådant, eller hur? Jag tror det 
finns väldigt många bra funktioner, nu pratar vi ju bara blogg men det finns ju också 
alla de andra, Facebook och Twitter är ju mycket om att sälja och erbjudanden och så 
vidare. 

- På så sätt är det ju kostnadseffektivt men och andra sidan kostar ju tiden.  
- Ja verkligen. För man säger ju ofta att sociala medier är gratis men det är ju sanning 

med modifikation för så är det ju inte. Det kostar ju personal och det kostar ju tid och 
det kostar ju att ha personal som gör det. Eller jag tänker också på mina tio timmar där 
i veckan, de skulle ju jag kunna använda på annat. Men nu får vi ju se på 
utvärderingen hur mycket det ger och så. Jag har ju fått förfrågningar som jag inte 
hade fått annars så på det viset så räknar man ju kanske hem det ganska snabbt. Eller i 
alla fall blir man kanske inte lika mycket ute (skratt).  

- Men hur ser du på framtiden för bloggarna då? 
- Ja jag tror att det blir svårare att hitta som sagt var. Jag vet inte hur många det finns i 

Sverige men det är ju hur många som helst. Och dem, man kan ju fundera på varför 
man skriver då. Mycket handlar det ju om med sociala medier att man vill exponeras 
och att det är en valfri och demokratisk process och att du kan skriva vad du vill och 
säga vad du vill. Men just att man hittar ett sätt att använda det på ett bra sätt. Alltså 
med bolagen, de privata tror jag inte så många orkar vara uthålliga.  

- Ja man måste väl verkligen sticka ut för att hittas i mängden? 
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- Ja, ja och det tar sådan tid. Jag tror att många testar nu och sedan om något år så orkar 
man inte hålla på, tror jag. Eller hitta andra sätt.. 

- Men om man ser på bloggen som relationsskapande då? Tror du att det är ett bra sätt 
för företag att skapa relationer med kunder och blivande konsumenter? 

- Ja det tror jag. En lojalitet tror jag man bygger upp genom det. Mer en lojalitet, för det 
är ju väldigt dålig lojalitet nu, mindre och mindre till varumärket. Och jag tror att man 
där kanske kan hitta ett sätt att motverka det.  

- Word of Mouth Marketing är ju också en populär marknadsföringsmetod att använda 
sig av idag och man kan ifrågasätta om bloggar är ett bra medium att sprida rykten och 
så i. Tror du det?  

- Ja, absolut. Ja… 
- Men det gäller väl att man har något att komma med? Något som sticker ut? 
- Ja, något som sticker ut. Och det kan man ju också fundera på , det här med 

rubriksättning till exempel kan man fundera på. Hur skriver man rubriker och hur 
uttrycker man sig? Det är ungefär som att skriva en press release. Man skriver de 
översta fyra raderna, det gäller ju liksom, det är ju det som ställer krav, att fånga 
uppmärksamheten direkt. Och det kan man säkert jobba på. 

- Tror du retorikens verktyg är bra för att snabbt fånga läsarnas intresse? 
- Absolut. Men sedan är det ju, jag tror ännu mer att man måste tänka press mässigt om 

man säger så. Rubriken är nummer ett och sedan är det med ingressen och det passar 
inte riktigt om du sätter det i rubriksammanhang. Jag tror sällan du får tillfälle att 
tänka så långt som till retoriken. Därför att det är för snabba… Sedan är det ju alltid 
bra att tänka i retorik men det i kull kastas lite av det snabba tycker jag lite.  

- Ja det gäller väl att snabbt finna de rätta argumenten. 
- Ja absolut det är klart. Och sen vill man ju att man ska läsa mer än fyra rader. Det är ju 

det. Helst vill man ju att de ska stanna kvar så det gäller ju att få in dem i det första.  
- Ja. Tror du att en bloggare kan påverka det en läsare konsumerar? 
- Ja det tror jag absolut, det tror jag jätte mycket. Och särskilt om man börjar att följa en 

bloggare då blir det ju en lojalitet mot personen. Som en modebloggare, om man tar 
det som exempel, då är det ju en viss stil som personen har. Det är ju häftigt eller kul 
att ha samma eller om man märker att personen har samma smak. Då är det ju bättre 
att lyssna på bloggaren eftersom i vanlig reklam är ju allting alltid bra. Eftersom man 
vet att personen tycker lika bra.  

- Ja det är väl samma sak om man kommer till en ny stad och vill veta vart man ska äta 
eller fika eller så kan man bara gå in och söka och se vilka rekommendationer som 
finns? För då kanske man väljer det cafét före något annat som inte rekommenderas. 

- Ja absolut det tror jag. Det tror jag kommer att bli mycket mer. Det finns ju det här 
med resor eller hotell så är det ju mycket det här med trip advice. Är ju en sådan, där 
får man ju skriva vad man tycker och jag tror att har man lärt att använda sig av det så 
tror jag man, det är ju då man hittar de här lite annorlunda ställena. Så det tror jag är 
väldigt mycket. 

- Ja och i och med att de sociala medierna är tillgängligt för så många så ställer ju de 
mer krav på företagen? 

- Ja och det är väl bra?  
- Ja absolut. 
- Det blir ju automatiskt en kvalitetsstämpel, alltså man måste, det blir ju mer 

genomskinligt, man kan liksom inte ha en fasad och sen att det inte håller bakom.  
- Nej precis, då sållas de bort. 
- Ja då syns ju det med detsamma. Och det är ju bara bra, det är en fördel. Sedan gäller 

det ju att synas i mängden och det är väl det svåra tycker jag.  
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7.1.5 Bilaga 5) Mail- intervju med Rickard Faivre på Konsumentverket: 

 
1) Finns det några speciella lagar utöver marknadsföringslagen som är viktiga då man 
använder sig av bloggen för att marknadsföra sin verksamhet? 

> Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen, Lagen om elektronisk anslagstavlor, 
Skattelagstiftningen, utgivningsbevis (vanligtvis kan en blogg inte erhålla sådant), Om man 
marknadsför läkemedel har man läkemedelslagen och tobak har tobakslagen osv. 

 
2) Vet du om det finns några andra etiska lagar eller principer som man bör förhålla sig till då 
man använder sig av bloggar som marknadsföringsverktyg? 

Ø  Reklamombudsmannen 

Ø  God marknadsföringssed 

Ø   ICC:S REGLER FÖR REKLAM OCH MARKNADSKOMMUNIKATION 

http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/marketing/pages/ICC%20Consolidated%20
Code%20MA%20Swedish.pdf 

 
 
3) Är det lagligt som bloggare att motta gratisprodukter av företag för att skriva om 
produkterna? Om inte lagligt, vem straffas? 

> Se skattelagstiftningen och Marknadsföringslagen (gratis ska deklareras och det ska framgå 
på vilket sätt man erhållit produkterna i marknadsföringen t.ex. annonsmarkering, 
sponsormarkering) Båda kan straffas. 

 
4) Är det lagligt som företag att skicka produkter till bloggare för att bloggaren ska skriva om 
produkterna? 

> Se svar 3 + att det ska framgå om det är marknadsföring eller redaktionell text. 

 
5) Är det lagligt som företag att skicka gratis produkter till bloggare utan att be bloggaren om 
att han/hon ska skriva om produkten? 

> Ja men bloggaren ska ta upp det i deklarationen om den behåller produkten. Väljer 
Bloggaren att skriva om produkten ska vad som sagts ovan framgå. 

 
 
6) Vad ska ett företag ha koll på före det startar en företagsblogg i syfte att marknadsföra sitt 
företag? 
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> Lagen. Som med allt är det inget krav att kunna lagen för att driva ett företag men okunskap 
om lagen skadar. Man kan inte komma efteråt och säga ”oj det visste jag inte” om man begått 
ett brott.  

 
7) Vad är det för straff om ett företag bryter mot marknadsföringslagen eller eventuella andra 
lagar som finns i användningen av bloggar som marknadsföring? 

> Se marknadsföringslagen §§ 47-50 (endast Brottsbalken innehåller bestämmelser om straff 
det vill säga böter och fängelse, Marknadsföringslagen och andra lagar har istället t.ex. vite 
och näringsförbud. 
 
8) Är det olagligt om man som företag startar en blogg för att marknadsföra sina produkter 
eller tjänster utan att skriva att det är det företagets blogg? 

> se marknadsföringslagen bl.a. gällande vilseledande och reklamidentifiering. 
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Bilaga 6) Anteckningar och transkribering av ljudinspelning vid 
gruppintervju med Lena Carlsson 

Anteckningar:  

* Varför bloggar ni på Kreafon? 

Svar: För att bli mer synliga och för att få bättre kontakt med kunder. För att skapa förtroende. 
Viktigt att omvärldsbevaka samt viktigt att visa med praktisk handling. 

* Vilka juridiska lagar och principer finns det som företag måste ta hänsyn till vid användning 
av bloggar? 

Svar: BBS- lagen (Om det begås ett brott är det företaget som straffas). Upphovsrättslagen, 
marknadsföringslagen, PUL-lagen. 

• ”Före Kreafon bloggade skrev ca 2-3 tidningar intervjuer eller artiklar om oss. Efter 
bloggen startades har vi varit med i kanske 30 olika intervjuer eller artiklar. Bloggen 
har genererat flera tidningar och intervjuer”.  

• Fällor med att blogga kan vara att man inte är beredd på vilken tid det tar samt att man 
inte har kunskap eller resurser för det vilket krävs för en bra blogg. Det tar en väldig 
massa tid att skaffa sig kunskap som man inte har.  

• Då man öppnar en blogg ska man kunna ta hand om kritik. Om ett företag har många 
missnöjda kunder kanske man ska tänka efter före man skapar en blogg då man inte 
kan hindra folk från att skriva. Det är svårt att dölja och fejka saker på bloggar. 
Familjebostäder är ett bra exempel på negativa konsekvenser.  

• Kreafon använder sig av enkelt språk på sin blogg avsiktligt för att alla ska kunna 
förstå. 

• Viktigt med omvärldsbevakning. Detta kan göras genom att se vad som skrivs om en i 
andra bloggar.  

• Lena tycker att det är bra då flera medarbetare på ett företag bloggar. För om bara en 
gör det så kan det slå mot hela företaget om personen i fråga slutar då han eller hon 
kan ta med sig hela läsekretsen.   

• Användning av sociala medier är viktigt om man som företag vill stärka förtroendet 
och skapa kommunikation. 

• Medielandskapet har förändrats otroligt mycket då största skillnaden är att vem som 
helst kan kommunicera när som helst. Vi är inte längre lika beroende av traditionella 
medier.  

• Word of Mouth marknadsföringen blir väldigt trovärdig då marknadsföringen kommer 
från vanliga människor.  

• Lena menar att företags syfte med att använda bloggar kan vara för två olika sätt: 
antingen för att skapa en ”personlig blogg” eller att skapa en blogg för att stärka 
varumärket. En personlig blogg är bra för att kunderna ska känna sig mer ”nära” 
företaget. Det gäller då som bloggare att skilja på personligt och privat. Det är viktigt 
att våga skriva om vardagliga saker samt att använda ett personlgt språk vilket hon tror 
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kan generera att folk vågar exempelvis kommentera mer vilket ofta är den 
kommunikation som företaget söker. Man kan prova sig fram om man vill öka antalet 
kommentarer. Det viktiga är att skapa innehåll som användarna vill ha eftersom de kan 
välja bort det innehåll som de inte vill ha.  

• Lena anser att man kan skapa lika goda relationer via sociala medier och bloggar som 
i den fysiska verkligheten. Det är många äldre som menar på att de sociala medierna är 
associala eftersom man sitter framför en skärm och inte ses i verkligheten. Det viktiga 
är bara, då man skapar relationer, att båda parter behärskar sättet att kommunicera på 
(via sociala medier). Hon menar att det inte är någon skillnad att skapa relationer ute 
på en golfrunda eller över en lunch som i sociala medier och bloggar. 

• Då det är ett större företag är det bra att olika ”experter” inom olika områden bloggar 
om sin sak. Det ska inte vara folk på info avdelningen som skriver om saker som de 
inte behärskar utan det är den som har kompetensen som ska skriva om sitt område.  

• Det är skillnad på budskap som sprids i traditionell kommunikation och sociala 
medier. I sociala medier får företaget läsare som innehållet förtjänar. Det kan ibland 
vara svårt att nå den målgrupp man har tänkt sig. 

• Oavsett om det gäller blogg journalistiken eller journalistiken i traditionella medier så 
handlar den alltid om subjektiv sanning. Både journalister och bloggare kan missa 
källor. Men hon menar att allt egentligen är subjektivt och att den vanliga 
journalistiken inte heller är så objektiv men sedan skiljer det sig från bloggare till 
bloggare.  

• Skillnaden mellan marknadsföring i traditionella medier och marknadsföring i bloggar 
är att den i traditionella medier är avbrytande och enkelriktad. Reklamen kanske 
kommer när vi inte alls vill lyssna på den eftersom vi inte är intresserade just då. 
Därför är det viktigare för företag att finnas till när folk behöver informationen och 
marknadsföringen då dem vill ha den. Till exempel via bloggar,, hon tror på att det är 
viktigt för företag att synas där när folk behöver en. Men man ska inte räkna bort 
traditionell reklam helt. Bloggar är ett bra komplement till traditionella medier och det 
kan vara bra att kombinera. Marknadsföring i bloggar ersätter inte den traditionella 
reklamen utan man behöver den kanske inte lika mycket som förr när sociala medier 
inte fanns.  

• Det finns inget företag då företaget inte ”passar” att använda sig av sociala medier och 
bloggar utan det är snarare brist på kunskap hos företaget om bloggar och sociala 
medier som gör att företaget inte ”passar” att använda sociala medier.  

• Det viktiga att tänka på då man använder sig av bloggar för att skapa kommunikation 
och marknadsföring är att det är viktigt att ha ett mål. Vad är det man vill uppnå? Man 
ska ha mål och tsrategi, våga prova, utvärdera samt prova sig fram i praktiken. Det 
behöver inte ta så lång tid bara man håller det strukturerat. Lena lägger ungefär 1 ½ h 
per dag på sociala medier.  

• Lena använder Twitter för att det inte ska ta så lång tid. Hon går in flera gånger per 
dag för att svara om det kommit några frågor. Hon anser att det är en naturlig del av 
hennes arbete.  

• Lena ser på användningen av bloggar som kundservice som bra. Hon tycker att det 
sparar tid och tycker att det är viktigt som direktkontakt och bra utan att behöva gå via 
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någon annan. Det som är viktigt att tänka på är at man har tid för det och att man 
håller fast vid det.  

• Framtiden? Lena tror att vi kommer att fortsätta vara sociala på webben. Hon tror att 
vi mer och mer kommer att använda oss av mobilen och att allt kommer mer och mer 
gå ihop till ett enda stort medium. Alltså att tv, tidningar och Internet kommer att flyta 
ihop och att informationen och innehållet kommer att spridas i det mediet. Hon anser 
att det nu är väldigt ”hipat” med sociala medier men att folk mer och mer kommer 
hålla på med det utan att tänka på det. Hon menar att det sociala på Internet kommer 
bli helt naturligt. I framtiden tror hon att det kommer att komma mer tjänster för att 
företaget ska synas först i sökmotorerna. 

• Eftersom det finns så många idag gäller det att bli lätt hittad bland massorna. Man ska 
inledningvis tänka på hur man blir hittad sedan hur man kan behålla läsarna. Hon 
anser att man ska tänka smart och ha relevant och intressant innehåll på bloggen. 

 

 

 


