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SAMMANFATTNING 

Med denna magisteruppsats har författarna som syfte att med ökad vetskap genom en 
kvalitativ undersökning fastslå hur bloggar och företag nyttjar varandra för att skapa 
synergieffekter samt undersöka vilka dessa synergieffekter är.  Problemformulering 
enligt följande; 

Hur nyttjar bloggar och företag varandra för att skapa synergieffekter för båda 
parter, samt vilka är dessa synergieffekter? 

 

Att annonsera på bloggar har blivit allt vanligare då företag upptäckt fördelarna med att 
exponeras i rätt forum till låga kostnader. Studien fokuserar på bloggar verksamma i 
Sverige samt de företag som annonserar på dessa bloggar. Författarna har genom en 
kvalitativ undersökning via intervjuer med nio respondenter (fem bloggare och fyra 
företag) skapat sig en inblick i hur samarbetet mellan dessa parter har generat 
synergieffekter för de båda. Bloggarna som har medverkat i studien tillhör toppskiktet 
inom kategorierna; data/it, ekonomi och litteratur. Studien utgår till en början ifrån det 
deduktiva angreppssättet genom tidigare beprövade teorier som av författarna 
sammansatts till en modell anpassad för företagens och bloggarnas samarbete 
resulterande i synergieffekter. Därefter har två intervjuformulär (ett för bloggar och ett 
för företag) skapats med bas av den sammanfattande teorin för att få en vetenskaplig 
grund i svaren från respondenterna. Intervjuerna har genomförts över telefon under en 
tvåveckorsperiod.  

När all data erhållits och transkriberats har författarna analyserat företagens och 
bloggarnas respektive material med ett fortsatt deduktivt angreppssätt. För att ge läsaren 
en överskådlighet har empiri- och analyskapitel sammanslagits. När analys gjorts av de 
empiriska data gällande samarbetet parterna emellan behåller studien det deduktiva 
angreppssättet. Detta då även fast författarna inte av de svar de erhållit i tidigare 
forskning funnit en godtagbar modell för hur företag och bloggare kan nyttja varandra 
för att uppnå en högre gemensam nyttonivå bygger ändå resultaten på tidigare forskning 
varpå uppsatsen fortfarande har ett deduktivt angreppssätt.  

Den nya modellen skapad i slutdiskussionen innefattar fyra synergieffekter; 1. ökad 
trovärdighet, 2. ökad exponering, 3. ökad läsar-/kundkrets och 4. ökade intäkter. Det 
skall dock betonas att dessa synergieffekter enbart uppstår vid ett givande samarbete 
bloggare och företag emellan. 

Författarna vill påvisa att studien är skriven ur ett blogg- och företagsperspektiv och att 
uppsatsen bäst är lämpad att läsas av dessa två parter. Studien är även ändamålsenlig för 
forskare och intresserade inom området marknadsföring inriktat mot Internet och 
bloggar. 

 



 

III  

 

 

Innehållsförteckning 
 

1. INLEDNING ............................................................................................................. 1 

1.1. Ämnesval ................................................................................................................... 1 

1.2. Problembakgrund ...................................................................................................... 1 

1.3. Problemformulering .................................................................................................. 3 

1.4. Syfte ........................................................................................................................... 3 

1.5. Begränsningar och avgränsningar ............................................................................. 3 

1.6. Avsedda läsare ........................................................................................................... 4 

1.7. Begreppsdefinitioner ................................................................................................. 4 

1.7.1 Sociala medier .................................................................................................. 4 

1.7.2 Blogg ................................................................................................................ 4 

1.7.3 E-marknadsföring ............................................................................................. 5 

1.7.4 Affiliateprogram ............................................................................................... 5 

1.7.5 Synergieffekt .................................................................................................... 5 

2. TEORETISK METOD ................................................................................................. 6 

2.1. Förkunskaper ......................................................................................................... 6 

2.2. Kunskapssyn .......................................................................................................... 7 

2.3. Forskningsansats och angreppssätt ........................................................................ 8 

2.4. Teoretisk referensram ............................................................................................ 9 

2.4.1. Vetenskapliga artiklar ..................................................................................... 9 

2.4.2. Litteratur och teori ........................................................................................... 9 

2.4.3. Metodik ......................................................................................................... 10 

2.4.4. Kritik av sekundärkällor ................................................................................ 10 

2.4.5. Etik och moral ............................................................................................... 10 

3. TEORETISK REFERENSRAM ............................................................................. 12 

3.1. Positionering ........................................................................................................ 12 

3.2. Differentiering och differentieringsstrategier ...................................................... 13 

3.2.1. Differentiering ............................................................................................... 13 

3.2.2. Differentieringsstrategier .............................................................................. 14 

3.2.3. Nisch marknadsföring ................................................................................... 15 

3.3. Internetmarknadsföring ........................................................................................ 15 



 

IV  

 

3.4. Stealth Marketing ................................................................................................. 17 

3.5. Word-of-mouth marketing ................................................................................... 18 

3.6. Definition av blogg .............................................................................................. 19 

3.7. Vägen till den framgångsrika bloggen ................................................................. 20 

3.7.1. Injicera personlighet ...................................................................................... 20 

3.7.2. Hitta rösten .................................................................................................... 20 

3.7.3. Var informell och konversabel ...................................................................... 21 

3.7.4. Lär från andra ................................................................................................ 21 

3.7.5. Identifiera läsaren .......................................................................................... 21 

3.8. Synergieffekter ..................................................................................................... 22 

3.9. Sammanställning av teorier ................................................................................. 23 

4. PRAKTISK METOD ................................................................................................. 25 

4.1. Primärkällor ......................................................................................................... 25 

4.2. Ansats ................................................................................................................... 25 

4.3. Urval .................................................................................................................... 26 

4.3.1. Icke-sannolikhetsurval .................................................................................. 26 

4.3.2. Sampel ........................................................................................................... 26 

4.4. Intervjugenomförande .......................................................................................... 27 

4.5. Intervjuformulärets utformning – blogg .............................................................. 27 

4.6. Intervjuformulärets utformning – företag ............................................................ 29 

4.7. Access och kritik mot primärkällor ..................................................................... 29 

4.8. Trovärdighetskriterier .......................................................................................... 30 

5. EMPIRI OCH ANALYS ............................................................................................ 32 

5.1. Blogg och företagspresentationer ........................................................................ 32 

5.1.1. Språktidningen .............................................................................................. 32 

5.1.2. Bok.nu ........................................................................................................... 32 

5.1.3. First Publishing Group .................................................................................. 33 

5.1.4. Liberty Silver................................................................................................. 33 

5.1.5. Cornucopia .................................................................................................... 33 

5.1.6. Finansmamman ............................................................................................. 34 

5.1.7. TKJ.se ............................................................................................................ 34 

5.1.8. Prylzonen ....................................................................................................... 34 

5.1.9. Bokhora ......................................................................................................... 35 



 

V 

 

5.2. Företag ................................................................................................................. 35 

5.2.1. Inledande frågor ............................................................................................ 35 

5.2.2. Företags marknadsföringsstrategier .............................................................. 36 

5.3. Bloggar ................................................................................................................. 39 

5.3.1.  Inledande frågeställningar ............................................................................ 39 

5.3.2.  Bloggens exponeringsstrategier ................................................................... 40 

5.3.3. Den framgångsrika bloggens kärna ............................................................... 45 

5.4. Gemensamma mönster ......................................................................................... 46 

5.4.1. Tid med marknadsföring via bloggar ............................................................ 46 

5.4.2. Överensstämmande företags- och bloggprofiler ........................................... 47 

5.4.3. Stealth marketing mellan företag och bloggare............................................. 48 

5.4.4. Värdeskapande relationers utmynnande i synergieffekter ............................ 48 

5.5. Avslutande frågor – företag ................................................................................. 52 

6. SLUTDISKUSSION OCH VIDARE FORSKNING ................................................. 55 

6.1. Slutsats ................................................................................................................. 55 

6.2. Vidare forskning .................................................................................................. 57 

6.3. Självkritik till uppsatsen ...................................................................................... 57 

7. REFERENSLISTA ..................................................................................................... 58 

 

Figurförteckning 
 

Figur 1. Företagsmodellen     19 

Figur 2. Den framgångsrika bloggen    22 

Figur 3. Sammansättning av teorier    23 

Figur 4. Synergieffektscirkeln    56 

Bilagor  
 

Bilaga 1. Intervjuformulär- företag    63 

Bilaga 2. Intervjuformulär – bloggare    64 



 

1 

 

1. INLEDNING 
 

I detta inledande kapitel av uppsatsen presenteras bakgrunden till varför författarna 
valt att skriva om bloggar och företagen som exponeras på dessa. Vidare presenteras 
syftet med problemformuleringen samt gjorda begränsningar och avgränsningar. 
Avslutningsvis förklaras västentliga begrepp för studien. Trevlig läsning! 

1.1. Ämnesval 
 
Företag har alltid sökt finna nya och innovativa kanaler i vilka de kan nå ut med sitt 
budskap på marknaden. Den idag största och mest dynamiska marknadsföringskanalen 
är Internet och har dramatiskt ökat exponeringen och tillgången av produkter och 
tjänster (Lynch et al. 2001:15). Med Internets framfart de senaste 15 åren har även 
marknadsföringen på denna plats intensifierats. Företag har utvecklat nya vägar att nå ut 
med sina budskap, en av dessa marknadsföringskanaler är bloggen. Det författarna 
ämnar studera är på vilka sätt företags exponering på bloggar skapar en synergieffekt 
för båda parter. Författarna finner också intresse att försöka förstå bloggens potential på 
marknaden och hur denna företeelse kan expandera ytterligare kommande år. Då 
författarna inriktat sina studier på marknadsföring föll det sig naturligt att fokusera 
uppsatsen på detta ämne. Intresset till detta ämne uppkom då författarna fann en lucka i 
kunskapen om synergieffekter för företag och bloggare i den akademiska världen. Efter 
att författarna mycket noggrant genomsökt modeller, teorier, vetenskapliga artiklar och 
diverse andra uppsatser rörande bloggars samarbete med företag finner de ingenstans 
forskning kring den synvinkel studien har. Författarna ser sig därmed ämnade att fylla 
denna kunskapslucka och bidra med ett nytt synsätt kring forskningen om bloggar och 
marknadsföring.  

1.2. Problembakgrund 
 
I ämnesvalet ovan har författarna förklarat det valda ämnet och i problembakgrunden 
avhandlas det ur ett djupare perspektiv hur uppsatsens ämne uppkom. Marknadsföring 
och användandet av kommunikationskanaler har i alla tider varit en av grundstenarna till 
att öka vetskapen om nya varor och trender samt en ökad lojalitet till kunder (Dekimpe 
och Hanssens, 1995:2). Vidare ligger det i människors natur att interagera med varandra 
för att utbyta erfarenheter och kunskaper om olika varor. De olika 
kommunikationskanalerna företagen använder sig av för att nå ut med sina varor har 
utökats genom åren från tidningar och tidsskrifter till radio och TV till att numera även 
innefatta Internet. Marknaden är en föränderlig plats då varor skiftar i form och 
utseende samt att kunderna flyttar sina preferenser. Detta har lett till en marknad med en 
hårdnande konkurrens för företagen och tvingat dessa att bli mer effektiva i sin 
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marknadsföring för att kunna skapa ett förtroende samt lojalitet till de potentiella 
kunderna. Författarna har under de senaste åren upptäckt att marknadsföringen blivit 
alltmer lokaliserad på Internet. Internet har den stora fördelen att företag kan exponera 
sina varor i en mer nischad form och genera högre avkastning på varje investerad krona 
genom att dra nytta av onlinerecensioner (Zhu och Zhang 2010:134) och det är där som 
ett samarbete med en blogg kan bli fruktbar. Det ska dock betonas att hur stor roll som 
onlinekommentarer och utvärderingar har beror på vilken bransch som företaget är aktiv 
inom (Zhu och Zhang 2010:134-5).    

I samband med IT-utvecklingen och Internet öppnades möjligheterna att kommunicera 
med varandra oberoende av geografisk lokaliseringen. Denna nya teknik medförde att 
företagen fann ett nytt media att marknadsföra sig på vilket ledde fram till utvecklingen 
av det som nu kallas e-handel vilket möjliggjorde att nå en större potentiell kundkrets. 
1994 kom den första webbaserade annonsen och efter det ökade utbudet av företag som 
valde att exponera sig över Internet (Fain och Pedersen, 2006). Efter det har 
utvecklingen gått framåt i ett skyndsamt tempo och under den senare delen av 90-talet 
bildades ”communities” och sociala medier (Leiner et al, 2009:26-31). En community är 
en samlingsplats där personer samlas för att diskutera olika skeende i deras verklighet 
(www.ne.se 2010-04-06). Sociala medier är ett forum där personer kan uppdatera andra 
människor om deras vardag, trender allt beroende på den persons intresse. Vissa sociala 
medier är en envägskommunikation som exempelvis Twitter där personer ger korta 
uppdateringar om vad som händer i deras liv. Andra sociala medier är mer av en 
tvåvägskommunikation eftersom en person delar med sig av något som sedan på den 
platsen kan diskuteras av andra och den som skriver. I samband med utvecklingen 
Internet som mötesplats myntades uttrycket Web 2.0 eftersom det krävdes en förklaring 
och samlingsnamn för det nya kommunikationssättet (Reilly, 2007:17-8). Ett starkt 
media som vuxit fram av de sociala medierna är bildandet av bloggar där individer 
delade med sig av sina intressen, kunskaper, yrkesliv och privatliv. I detta skede såg 
företagen möjligheten att marknadsföra sina varor via en trovärdig exponeringskanal. 
Bloggar med en stor läsarkrets fungerar som opinionsbildare och anses som en trovärdig 
källa för att söka information om kommande varor samt trender (Wright, 2006:57-58). 
Bloggens inträde på marknaden skedde i början av det nya årtusendet och har allt sedan 
dess ökat och det finns inget som tyder på att intresset minskar eller att det är en hype 
som är på nedgång (www.internetstatistik.se, 2010-05-10). Snarare indikerar antalet 
existerande och nystartade bloggar på att dess påverkan enbart kommer att bli mer 
betydelsefulla i framtiden. Studier utförda indikerar på att personers åsikter om varor 
och trender har stor betydelse på hur den kommer att bli mottagen på marknaden, i och 
med att användarna av Internet blir fler och kunnigare kommer omdömen om en vara 
öka i betydelse i framtiden (Zhu och Zhang 2010:145). Detta faktum fastslår ytterligare 
att bloggares påverkan inte skall ignoreras av företag. 

Problemet som författarna har uppdagat är att det inte på djupet har forskats huruvida 
bloggkulturen generar ett mervärde som leder till synergieffekter för alla inblandade 
parter. Därav är detta ett ämne som ur ett marknadsföringsperspektiv borde undersökas 
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närmare på grund av att bloggar i dagens läge har stor marknadsföringspotential inom 
alla kundsegment. Med det menat finns det ute på Internet åtminstone en blogg som 
passar en persons specifika intresseområde. Författarna har valt att rikta uppsatsen mot 
bloggar då övertygelse finns om att den starka bloggkulturen kommer att bli en ännu 
starkare marknadsföringskanal i framtiden. Mer specifikt avser författarna att studera 
hur samarbetet företag och bloggar emellan skapar mervärde för de båda och hur dessa 
mervärden utvecklas till synergieffekter. Problemformuleringen finner läsaren i det 
kommande avsnittet.  

1.3. Problemformulering 

Hur nyttjar bloggar och företag varandra för att skapa synergieffekter för båda 
parter, samt vilka är dessa synergieffekter? 

1.4. Syfte 
  
Författarna har med denna magisteruppsats syftet att med en ökad vetskap fastslå hur 
bloggar och företag nyttjar varandra för att skapa synergieffekter. Vidare skall det 
undersökas vilka dessa synergieffekter är. 

1.5. Begränsningar och avgränsningar  
  
Författarna kommer att bedriva sin studie genom att studera företags marknadsföring 
via bloggar. Denna uppsats vill skapa ett värde för de bloggare och företag genom att 
studera de synergieffekter som de kan uppnå med samarbetet. För att göra uppsatsen 
mer överskådlig väljer författarna att avgränsa studien till att studera bloggar och 
företag och därför exkludera läsarna av bloggarna från studien. Detta då författarna har 
uppfattning om att läsarens värde genereras som ett resultat av ett lyckat samarbete 
mellan bloggare och företag.  
 
Författarna avser att med uppsatsen studera den svenska bloggmarknaden. Den aktivt 
valda avgränsningen gjordes baserat på ett antal kriterier för att styrka studiens 
trovärdighet. Första kriteriet som författarna valde att uppfylla var att skapa en 
geografisk närhet till intervjuobjekten samt att en studie på svenska minskar risken för 
språkliga missförstånd. Vidare hade författarna en bättre förkunskaper om den svenska 
bloggmarknaden, vilket betydde att möjligheterna till att söka efter relevant och 
trovärdig information ökade vilket i sin tur ledde till ett bättre resultat av studien. 
Avgränsningen gjordes även till följd av författarnas personliga hänseenden på grund av 
att studien kommer att vara till stor nytta för författarnas framtida professionella 
arbetskarriär med inriktning mot marknads- och försäljningsorienterade arbeten.   
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Vidare finns det från författarnas sida en vetskap om att det finns nästintill oändligt med 
svenska bloggare på Internet. Trots denna vetskap väljer författarna att begränsa oss till 
att mer djupgående studera tre kategorier av bloggare som är följande; data/it, ekonomi 
och litteratur samt företag som exponerar sig på de olika bloggarna.  Denna begränsning 
görs på grund av uppsatsens utförs under en kortare tidram med begränsade resurser. 
Från författarnas perspektiv togs detta beslut då kvalitet kommer före kvantitet.        

1.6. Avsedda läsare 
 
Denna uppsats riktar sig främst till företag som i dagens läge använder sig av bloggar 
som en marknadsföringskanal för företagets varor där uppsatsens diskussion och 
resultat kan komma att verka som en grundpelare i upprättandet av bloggrelaterade 
marknadsföringsstrategier. Uppsatsen riktar sig även till bloggare och forskare inom 
området marknadsföring med fokus mot e-baserad marknadsföring där författarna anser 
att resultaten kan vara givande som grundpelare för fortsatt forskning och som idéplank 
för bloggare som ämnar rikta sig till en större läsarkrets. Författarna menar med detta att 
studien har ett företagsperspektiv. Förhoppningen är att resultaten skall ge en inblick för 
båda involverade parter hur deras samarbete skall kunna genera ett större mervärde i 
form av exempelvis förbättrade marknadsföringsstrategier samt även användbart för 
företag som har funderingar eller är i inledningsskedet att omstrukturera en del av sin 
marknadsföring till Internet via sociala medier och då i synnerhet på bloggar. Då 
uppsatsen ej har ett kund- och ej heller ett bloggläsarperspektiv menar författarna att 
dessa aktörer följaktligen inte behjälpta av studiens resultat. 

1.7. Begreppsdefinitioner 
 
I detta avsnitt är det författarnas avsikt att förklara några av de begrepp som kommer att 
vara återkommande i uppsatsen, eller på andra sätt underlätta förståelse och läsning.  
  

1.7.1 Sociala medier 
En kommunikationskanal som möjliggör att användare kan interagera med varandra 
direkt och på lika grunder. Till det som anses vara ett socialt media är bland annat 
chattprogram och bloggar. (www.ne.se, 2010-04-06). Exempel på kända sociala medier 
är Facebook och Twitter. Då begreppet sociala medier utgör grunden för ämnesvalet till 
denna uppsats anser författarna att denna definition är nödvändig för fortsatt förståelse.  

1.7.2 Blogg 
Definitionen av en blogg är att den verkar som en virtuell plats för en personlig dagbok 
där personer skriver inlägg och synpunkter på en regelbunden basis (www.ne.se, 2010-
04-06). Författarna kommer under uppsatsen gång att använda detta uttryck något mer 
utförligt eftersom bloggar fyller en funktion som förmedlare av budskap och som en 
plattform för likasinnade personer att utbyta erfarenheter. 
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1.7.3 E-marknadsföring 
Begreppet e-marknadsföring är ett samlingsnamn för marknadsföring som har Internet 
som sin kommunikationskanal gentemot potentiella kunder, kan även benämnas som 
Internet- marknadsföring (www.ne.se, 2010-04-06). E-marknadsföring är en av 
hörnstenarna i denna uppsats då den utgör grunden för företags exponering på bloggar. 

1.7.4 Affiliateprogram 
Ordet affliate betyder samarbetspartner och ansluten grupp (www.ne.se, 2010-05-10). 
Ett affiliatenätverk funkar som en samlingsplats för företag som vill skapa en större 
nytta med sin marknadsföring över Internet. Systemet strävar efter att ge företagen en 
större möjlighet att exponeras på hemsidor som passar företagets profil och på sidor där 
ägaren av sidan vill öka sina annonsintäkter. Många bloggare och företag drar nytta av 
dessa affiliatenätverk för att på ett enkelt och smidigt vis från bådas håll genera en 
större vetskap om deras varor. 

1.7.5 Synergieffekt  
En synergieffekt uppstår när två eller flera aktörer frambringar ett större värde 
tillsammans än vad dessa aktörer skulle åstadkommit om värdet skulle frambringats var 
och en för sig (Shine et al., 2007:663). 
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2. TEORETISK METOD 
 

I det andra kapitlet förklarar författarna sina tidigare kunskaper inom ämnet. Detta för 
att ge läsaren en bättre uppfattning om hur studiens problem har uppstått. Författarna 
beskriver även det angreppssätt som är bäst lämpat för studien samt varför de gjort 
detta val. För att skapa en trovärdighet för läsaren följer därefter en beskrivning om 
hur de sekundärkällor som använts har hittats. Kapitlet avslutas med en diskussion 
kring etik och moral angående författarnas arbetssätt genom uppsatsens gång. 

2.1. Förkunskaper 
 
Under detta avsnitt kommer författarna att behandla vilka kunskaper som har anskaffats 
innan uppsatsens begynnelse. Det föreligger alltid en risk för att omedvetna samt 
medvetna fördomar som kan påverka studien. Därav är det centralt att reflektera över 
tidigare kunskaper både ur positiv samt negativ synvinkel hur dessa kan ha sin påverkan 
över studien (Holme och Solvang 1997:95). Fördomarna har anskaffats genom 
författarnas utbildning och dessas erfarenheter som har givit dem en uppfattning om det 
stundande problemet.  Detta avsnitt kommer att för överskådlighetens skull delas upp i 
två parter, dels teoretiska kunskaper och dels praktiska kunskaper.  

De teoretiska kunskaperna som författarna har anskaffat bygger på studier på 
Handelshögskolan vid Umeå Universitet, där båda är inne på sin åttonde termin. Efter 
de första fyra gemensamma terminerna på civilekonomprogrammet inriktades 
författarnas studier mot marknadsföring både på kandidat- och magisternivå. För att 
vidga sina vyer var författarna under den femte terminen på utlandstermin, David i 
Marseille och Erik i Dublin. Studierna utomlands generade ett bredare perspektiv till 
utbildningen då det gavs möjlighet till att utbyta erfarenheter med studenter från andra 
kulturer. Utbildningen överlag har givit författarna en god teoretisk grund att stå på för 
att sedermera kunna göra denna studie på ett mer trovärdigt och gediget vis.  

Författarnas praktiska kunskaper baseras på erfarenheter av bloggar och 
arbetslivserfarenhet av marknadsinriktade arbeten. Författarna har relativt lite erfarenhet 
av att läsa bloggar medan kunskapen om bloggens framfart på den svenska marknaden 
inte har gått dem förbi. I uppsatsens begynnelse studerades ett stort antal bloggar för att 
införskaffa en större bredd om vad en blogg är och en förståelse om det var rätt ämne att 
studera. De praktiska arbetslivserfarenheterna för författarna är relativt lika då båda 
arbetat inom dagligvaruhandeln vilket har generat kunskaper om service, kundkontakt 
och varors snabba rörlighet. Erik har även utvecklat dessa kunskaper med arbeten 
innefattande personliga kundmöten samt över telefon. David har under en tid arbetat 
inom hotellbranschen med de flesta olika arbetssituationer det innebär. Arbetena har för 
författarna givit ett större värdetillskott till utbildningen då de har upplevt hur de 
teoretiska kunskaperna kan bli omvandlade i praktiken.  
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Faktumet att författarna har liknande bakgrund kommer att vara en stark fördel för att 
öka tilliten till studiens resultat. Det på grund av att förskaffandet av teoretiska 
kunskaper har medfört en bevandring i ett antal av de teorier som kommer att ligga till 
grund för studien. Den stora risken med liknande förkunskaper kan orsaka att 
angripandet av problemet kan komma att vara enkelspårigt då risken finns att författarna 
behandlar uppkomna problem ur en liknande synvinkel. Detta är dock något författarna 
är medvetna om och möjliggör att dra erfarenhet till att inte fastna i ett specifikt 
tankesätt.     

2.2. Kunskapssyn 
 
Vid en vetenskaplig studie uppkommer valet om vilken kunskapssyn 
(hermeneutik/positivism) som författarna kommer att utgå ifrån för att studien skall öka 
sin trovärdighet. I detta stycke kommer det följa en förklaring av den kunskapssyn 
studien ämnar ha sin grund i. 

Vid denna uppsats kommer författarna att använda sig av den hermeneutiska 
kunskapssynen eftersom det i det insamlade data kommer att tolkas vad respondenterna 
vill ha förmedlat (Patel och Davidson, 1994:25). Då studien kommer att genomföras 
genom kvalitativa intervjuer med bloggare och företag blir följden att författarna måste 
vara fokuserade på att förstå vad de faktiskt säger så att inget av värde går förlorat. När 
valet av kunskapssyn gjordes togs författarnas tidigare förkunskaper med arbete 
innefattande kundmöten i beaktning, vilket har generat oss en stark förståelse om hur 
personer skall tolkas. I litteraturen argumenteras det för att en intervju av hermeneutiska 
slaget skall behandlas som ett löpande samtal och söka efter det av relevans (Kvale och 
Kvale, 2009:66). Vid intervjuer i denna studie förekommer ett antal bakgrundsfrågor 
som inte direkt ger information om hur synergieffekterna mellan företag och bloggare 
uppkommer. Dessa frågor finns för att sedermera till empirin kunna finna om det i 
bakgrundsfrågor framkommer något av relevans kopplat till problemformuleringen. 
Forskningen fastslår att en betydande skillnad mellan positivismen och hermeneutiken 
är att en positivist studerar objekt var för sig och hermeneutikern vill skapa sig en 
heltäckande förståelse över problemet (Patel och Davidson 1994:26). Syftet och strävan 
med studien är att genom ökad vetskap fastslå de synergieffekter som företag och 
bloggare kan nyttja via samarbete, vilket ger än större övertygelse om att hermeneutiken 
är den rätta kunskapssynen i detta fall. Författarna behöver ta ställning till vad som 
menas med positivismen för att kunna konstatera att den hermeneutiska kunskapssynen 
är den rätta. Den positivistiska kunskapssynen genomför en studie ur en svart/vit 
synvinkel med strävan efter att söka sanningen (Magne & Solvang 1997:332). Vidare 
har positivismen som mål att genom objektiva observationer skapa en förståelse om ett 
problem som sedan skall kunna överföras till kunskap (Bryman och Bell 2005:26). I 
studien är inte målet att uppnå den absoluta sanningen utan att kunna urskilja mönster 
om hur bloggare och företagare samverkar med varandra för nå ett större värde.  

Sammanfattningsvis kan författarna dra slutsatsen att den hermeneutiska kunskapssynen 
förefaller vara mest applicerbar i studien. Hermeneutiken och den induktiva ansatsen är 
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starkt kopplade till varandra (Patel och Tebelius 1987:17), dock väljer författarna ändå 
ett annat angreppssätt som presenteras nedan. Det återfinns i många olika litteraturer 
och metodböcker om vad hermeneutik och positivism mer konkret innefattar. De 
metodböcker som nämnts ovan är bara ett axplock av vad som finns att tillgå om någon 
av läsaren har en vilja att förkovra sig i ämnet.  

2.3. Forskningsansats och angreppssätt 
 

I den akademiska världen ses det av stor vikt att vara kapabel att urskilja vilket eller 
vilka angreppssätt en specifik studie har utförts på. Detta för att läsaren mer 
lättöverskådligt ska kunna utvärdera hur författarna har resonerat och byggt sin studie 
samt att ge läsaren ett hjälpmedel att utvärdera om studien innehar hög eller låg 
trovärdighet (Graziano och Raulin, 2010:31). I denna studie utgår författarna från 
tidigare beprövade teorier och modeller för att på så vis säkerställa en teoretisk grund 
med god trovärdighet. Dessa teorier och modeller vävs därefter samman till en av 
författarna framtagen modell (går att studeras i teorikapitlet, Figur 3, sid. 23). Modellen 
kommer därefter att ligga till grund för de intervjuer som genomförs med bloggare såväl 
som för företag. Då intervjuerna genomförts analyseras resultaten med utgångspunkt 
från modellens olika delar för att därifrån finna synergieffekterna. Författarna menar 
med detta att angreppssättet studien utgår ifrån är deduktivt då deduktion bygger på 
sammansättningar av konstruktioner som analyseras via resultat och slutligen dras 
slutsatser kring (Graziano och Raulin, 2010:31-34; Patel och Davidson, 1994:21). Mer 
specifikt förklarar Patel och Davidson (1994:21) det deduktiva angreppssättet med att 
den undersökande personen använder sig av tidigare beprövade teorier för sin studie. 
Dessa teorier utgör sedan en grundpelare i den problemformulering som forskaren 
ämnar undersöka. Forskaren analyserar resultatet för att dra slutsatsen om dessa 
överensstämmer med den valda problemformuleringen. (Graziano och Raulin, 2010:34).  

När författarna studerat den data som de erhållit finner ingen teori eller modell som 
direkt stöder den empiri som analyserats, varpå en ny modell konstruerats för att i bästa 
möjliga mån få en förståelse för hur synergieffekterna uppkommer i verkligheten (se 
figur 4, sid. 56). Ändå fortsätter uppsatsen att ha ett deduktivt angreppssätt då den nya 
modellen bygger på reslutat som endast har varit möjliga att få med hjälp av de tidigare 
beprövade teorierna från den akademiska litteraturen. Författarna menar mer specifikt 
att den tidigare forskningen är en förutsättning för den nya modellen och att denna 
modell kan ses som en sammansättning av denna tidigare forskning samt en utbyggnad 
av den, mer anpassat för en marknadsinriktad kommunikation mellan företag och 
bloggare.   

Det deduktiva angreppssättet utgår alltså från generella accepterade teorier för att 
förklara ett specifikt fall (Graziano och Raulin, 2010:31), där synsättet på verkligheten 
förefaller mer objektivt än det motsatta induktiva angreppssättet (Johansson-Lindfors, 
1993:55). 
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2.4. Teoretisk referensram  
 
För att skapa en objektiv grund för uppsatsen har författarna lagt stor vikt vid att 
undersöka ett flertal forskares syn på internetmarknadsföring, postioneringsstrategier, 
differentieringsstrategier, bloggar och bloggmarknadsföring. På detta sätt skapas en 
bred teoribas där författarna har kunnat utvärdera de essentiella modeller som har hittats 
och därefter kunnat välja de mest relevanta för ämnesområdet. Val av teorier är således 
baserat på antalet forskare som omnämner eller refererar till dessa samt den 
vetenskapliga tyngd forskarna innehar. De modeller författarna har utgått ifrån har även 
till viss del baserats på författarnas tidigare teoretiska förkunskaper som omnämnts i 
detta kapitel. För att hitta den teoretiska basen har sökningar gjorts i sekundärdata 
såsom vetenskapliga artiklar och vetenskaplig litteratur i Umeå Universitets databaser. 

2.4.1. Vetenskapliga artiklar  
När artiklarna till denna uppsats valdes använde författarna två kriterier för att 
säkerställa trovärdigheten i studien. Det första kriteriet var att alla artiklar ska ha 
genomgått vetenskaplig granskning (peer reviewed) för att på så sätt utesluta författare 
utan koppling till någon akademisk kvalitetssäkring. Då delar av uppsatsens ämne 
(bloggar) ses som ett relativt nytt forskningsområde i den akademiska världen 
begränsade författarna spannet av utgivningsår till 2000-talet som ett andra kriterium. 
För att uppfylla dessa två kriterier har författarna använt Umeå Universitets söktjänst för 
databaser. De databaser som författarna har gjort sökningar i är; Business Source 
Premier (EBSCO) och Emerald. När författarna sedan sökt artiklar har sökord använts 
som; blogg marketing, word-of-mouth online, online marketing, e-marketing, social 
communities, buzz marketing, stealth marketing, online relationship building, internet 
history och synergies. Då ingen av artiklarna som sedan använts har publicerats innan 
2001 och att samtliga är vetenskapligt granskade anser författarna att de uppfyller de 
kriterier som är nödvändiga för att uppnå en hög tillförlitlighet. 

2.4.2. Litteratur och teori  
I förstadiet till denna uppsats har författarna studerat litteratur producerad av de främsta 
forskarna inom marknadsföring, management och kommunikation som Keller (Strategic 
Brand Management, Marketing Management), Kotler (Principles of Marketing, 
Marketing Management), Jobber och Fahy (Foundations of Marketing) och Aaker 
(Building Strong Brands). Då dessa forskare är erkända inom respektive kunskapsgren 
anser författarna att forskningen inom dessa fält är tillförlitliga. Litteratur angående 
bloggmarknadsföring, bloggbyggande och bloggmanagement har också noga studerats. 
Dessa forskare är specialiserade på bloggar varvid författarna anser att även dessa källor 
är tillförlitliga när teorier rörande bloggar har beslutats att tas med i uppsatsen. Samtlig 
litteratur har hittats genom sökningar på Umeå Universitets sökmotor för litteratur, 
ALBUM där sökord varit; blogg marketing, blogg management, blogging, positioning, 
differentiation, e-marketing, branding, marketing, research methods, social 
communities. 
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2.4.3. Metodik 
I denna uppsats har författarna använt sig av ett brett metodlitteraturspektra för att 
säkerställa ett objektivt förhållningssätt angående uppsatsens olika kapitels uppbyggnad. 
Huvudsaklig litteratur som har använts för att uppfylla denna objektivitet har varit; Patel 
och Davidson (Forskningsmetodikens grunder), Johansson-Lindfors (Att utveckla 
kunskap), Solvang och Holme (Forskningsmetodik) och Graziano och Raulin (Research 
Methods) med flera. Dessa forskares gemensamma syn på metodik har givit författarna 
en ökad förståelse kring intervjuobjekten såväl som för kunskapssynen, 
sanningskriterier och det akademiska angreppssättet. 

2.4.4. Kritik av sekundärkällor  
Då författarna studerat den litteratur till denna uppsats har stor vikt lagts vid aktualiteten 
av verken och artiklarna. Författarna anser att detta kriterium är viktigt då modeller i 
äldre litteratur riskerar vara reviderade vilket, om dessa används, skulle medföra att de 
aktuella modeller går författarna förbi. Detta kriterium gäller i synnerhet litteratur och 
vetenskapliga artiklar rörande bloggar då ämnet i den akademiska världen är nytt och 
växande vilket kan medföra stora förändringar i de upptäckter som görs. Det är också av 
stor vikt att de artiklar som innefattas i studien används i dess ursprungliga syfte (Patel 
och Davidson, 1994:55). Detta säkerställer författarna med argumentet att båda verkat 
inom den akademiska världen i fyra år och på det viset har goda förkunskaper i hur 
vetenskapliga artiklar och akademisk litteratur ska utvärderas och studeras för att hitta 
de teorier och modeller som är ämnade för den specifika studien. Artiklar och modeller 
ur litteraturen har även diskuterats författarna emellan för att på så vis enas om vilka 
teorier och modeller som är relevanta för studien och vilka som bör uteslutas. För att 
säkra ursprunget till sekundärkällan menar Patel och Davidson (1994:55) att användaren 
måste veta hur pålitlig författaren till sekundärkällan är och i och med det också avgöra 
om sekundärkällan är författad av en fackman eller en lekman. Författarna har därför 
enbart gjort sökningar i välrenommerade databaser och där endast sökt artiklar som varit 
vetenskapligt granskade. På detta sätt skapas en säkerhet att författaren av 
sekundärkällan är fackman samtidigt som den vetenskapliga granskningen säkerställer 
att källan är utvärderad. 

De ovannämnda kriterier uppfylls även till stor del i den vetenskapliga litteratur som 
används i uppsatsen, med reservation för aktualitet för vissa av verken. Att detta 
kriterium inte till fullo uppfylls ser författarna av mindre betydelse då den litteratur som 
är äldre än från 2000-talet rör metodik där samma tillvägagångssätt gällande 
intervjutekniker och dylikt även används idag. Då litteraturen är skriven av välkända 
forskare inom ämnesområdet och har använts eller används i dagens utbildning kan 
författarna med trygghet mena att kriteriet för att sekundärkällor ska vara producerat av 
personer med stor kännedom inom området har uppfyllts. 

2.4.5. Etik och moral  
Etik och moral är ett omtalat ämne när det kommer till att skriva en vetenskaplig 
uppsats då det hela tiden ställs krav på att göra olika slags medvetna val (Holme och 
Solvang, 1997:333). Vid en studie är det tvunget att ta ställning till vad och hur ämnet 
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får studeras ur etiska och moraliska aspekter (Ejvegård, 2003:142). Forskningen 
indikerar därför på att författarna till denna uppsats behöver fundera och reflektera över 
deras egna ståndpunkter relaterat till utförandet av studien. Då det ämnas att studera ett 
ämne som inte är laddat sett ur moraliska och etiska synvinklar ses inga problem med 
att någon fråga kommer att upplevas känsligt laddat för respondenterna. Därav uppleves 
det inte heller som att studien kommer att stöta sig med någon av de potentiella läsarna 
av uppsatsen. 

Av påståendet ovan ska det inte ignoreras att det finns vissa etiska kriterier att ta i 
beaktan innan och efter intervjuerna med respondenterna är genomförda. Det finns ett 
antal olika åtgärder som författarna kan vidta för att garantera att intervjuerna inte blir 
oetiska. Några av de saker som måste tas under övervägande är bland annat att inte 
inkräkta i personers privatliv, lämna ut hemlig information, vara missledande och 
glömma relevant information (Kent, 2007:38-9). Dessa aspekter måste behandlas 
genom att mot respondenterna vara ärliga om vad studien ämnar att behandla och hur 
länge intervjun skall pågå samt hur deras deltagande är relevant. Vidare att om någon av 
respondenterna av olika anledningar önskar vara anonym måste detta önskemål 
prioriteras så att deras identitet inte blir allmän kännedom. Slutligen att oberoende 
personer får tag i hemlig data som kan påverka hur studiens utfall blir. Desto öppnare 
dialog som hålls med respondenterna desto större är chansen att dessa kommer att känna 
sig trygga och ge ett mer tillfredställande svar. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I det tredje kapitlet kommer författarna att beskriva den teoretiska referensram som 
kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med studien. Kapitlet innefattar tre 
block vari företagets marknadsföringsstrategier, bloggarens exponeringsstrategier och 
synergieffekter beskrivs. Dessa tre block vävs slutligen samman till en av författarna 
producerad modell som kommer att ligga till grund för analysen.. 

3.1. Positionering  
 
Jobber och Fahy (2009:120) och Keller (2008:98) definierar positionering som: 
 

“The act of designing the company’s offering so that it occupies a meaningful and 
distinct position in the target customer’s mind.” 

 
Med andra ord menar dessa forskare att positionering bygger på att konstruera ett 
erbjudande så väl att konsumenterna tydligt kommer ihåg budskapet företaget önskar 
förmedla. För att göra detta så effektivt som möjligt är det avgörande att få 
konsumenten att förstå länken mellan varan och behovet de har av att lösa ett specifikt 
problem. Det alla företag strävar efter är att konsumenten ska tänka på det specifika 
företagets produkt när de ser lösningen på problemet (Jobber och Fahy, 2009:120).  När 
företaget positionerar sig och sin produkt är det mycket viktigt att få konsumenterna att 
förstå exakt varför företaget väljer att lansera just denna produkt till just detta 
kundsegment (Keller, 2008:98). Keller (2008:131) menar vidare att positionering 
handlar om att fastställa en önskad varumärkeskännedom samt en företagsimage och att 
därefter ha kunskapen om hur differentieringen skall ske mot den önskade 
kundgruppen.  
 
När en positioneringsstrategi skall upprättas är det tre faktorer marknadsföraren måste ta 
i beaktning: kunden, konkurrenterna och det egna företaget. (1) Företaget måste 
tillverka produkter som de känner till att konsumenterna är i behov av och inte tillverka 
produkter som företaget själva är intresserade av. (2) Företaget måste framhäva de 
konkurrensfördelar som konkurrenter har mycket svårt att matcha. (3) Företaget måste 
bygga sin strategi på, och därefter kommunicera ut, de unika fördelar deras produkt har 
gentemot konkurrenterna på marknaden. (Jobber och Fahy, 2009:122).  
 
För att de unika fördelarna företaget har gentemot sina konkurrenter ska uppfattas av 
konsumenterna är budskapet centralt i positioneringen av företaget och dess varor. 
Jobber och Fahy (2009:123) utvecklar detta koncept med fyra C:n med vilka företaget 
måste ta i beaktning för att positioneringen på marknaden skall ge ett bestående intryck. 
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1. Tydlighet (Clarity): Budskapet om den nya produkten måste vara tydligt 
formulerat så att det under inga omständigheter går att misstolka varför 
produkten finns på marknaden eller vad användningsområdena är.  
 

2. Konsistens (Consistency): Budskapet måste vara konsistent över tid för att 
konsumenterna skall minnas varumärket och länka samman det med produkten 
och/eller företaget i fråga. Då konsumenter dagligen översköljs med tusentals 
budskap är det lätt att det specifika företagets budskap försvinner i bruset. 
Därför bör inte budskapet ändras för ofta utan före lansering istället konstruera 
ett så noga genomtänkt budskap att det håller och representerar vad företaget står 
för på både kort och lång sikt. 

 
3. Trovärdighet (Credability): Budskapet som förmedlas kan inte vara ett annat än 

den kvalitén eller den karakteristika som produkten eller företaget innehar. Om 
så är fallet kommer konsumenter som testar produkten känna sig lurade och inte 
att bibehålla sin relation till företaget. Risk finns då även att dessa tidigare 
kunder delar med sig av sina erfarenheter och negativ word-of-mouth kommer 
att leda till att företaget tappar marknadsandelar. 

 
4. Konkurrenskraftighet (Competitiveness): Ett utstickande budskap måste också 

ha en speciell karaktär kopplad till sig. Bara för att budskapet skiljer sig från 
mängden betyder det inte att fler konsumenter kommer att välja det specifika 
företag så länge konsumenterna inte sympatiserar med vad budskapet står för. 

3.2. Differentiering och differentieringsstrategier  

3.2.1. Differentiering 
För att företag såväl som bloggare ska göra ett tydligt avtryck bland konsumenter och 
läsare bör en strategi angående vilken inriktning som bör vidtas tas i beaktning. Denna 
åtgärd kallas differentiering och bygger på att den berörda parten särskiljer sig från 
konkurrenter för att skapa konkurrensfördelar (Uggla, 2006:45; Kotler et al., 2005:421). 
Vidare bygger differentiering på att företag kartlägger ett eller flera kriterier som många 
konsumenter anser viktiga på en marknad. Företagen positionerar sig sedan som tidigare 
nämnts till dessa konsumenter. Differentieringen sker när företaget därefter marknadsför 
de attribut som gör dem unika. En värdefull differentieringsåtgärd uppkommer bara när 
vinsterna är större i förhållande till kostnaden för differentieringen (Jobber och Fahy, 
2009:327). Differentieringen ger också konsumenterna en anledning att föredra det 
specifika företagets produkter framför konkurrenters (Jobber och Fahy, 2009:327). 
 
Jobber och Fahy (2009:336) definierar differentiering enligt följanade:  
 

“The selection of one or more customer choice criteria, and positioning the offering 
accordingly to achieve superior customer value” 
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Young och Rubicam i Aaker (2002:304-8) presenterar sin modell för 
varumärkesdynamik i vilken de beskriver vikten av korrekt differentiering och vad 
utfallet av detta kan resultera i. Modellen utgörs av fyra faser, vari varje fas måste 
uppnås för att erhålla värde av differentieringen. Dock ämnar författarna fokusera på de 
två första stegen i denna teori då dessa rör differentiering mer än de andra. Kotler och 
Keller (2009:283) ser också vikten av denna teori och refererar till Young och Rubicam 
i Aaker (2002:304-8) då de styrker att differentiering mäter på vilken nivå ett specifikt 
varumärke utskiljer sig från konkurrenters. 
 
 Young och Rubicam i Aaker (2002:304-8) fortsätter sitt argument och menar att 
grunden för ett lyckat företag är (1) differentiering där de vidare förklarar att om inte 
företag har någon klar differentieringsstrategi kommer kännedomen kring varumärket 
inte att utvecklas då det inte finns några attribut som särskiljer detta mot konkurrenter. 
När en differentiering av varumärket gjorts är det grundläggande att differentieringen är 
(2) relevant för det valda kundsegmentet. Utan differentiering till ett relevant segment 
kommer kundkretsen aldrig att växa och värdet för varumärket aldrig att öka (Young 
och Rubicam i Aaker, 2002:304-8). 
 
Young och Rubicams i Aaker, (2002:304-8) teori stärker tidigare Jobbers och Fahys 
(2009:327) argument om differentiering varvid författarna anser sig erhållit en objektiv 
beskrivning av vikten av differentiering.  
 
Fram till denna avdelning i uppsatsen har författarna diskuterat vikten av differentiering 
och vinningarna som kan göras om denna strategi utförs korrekt. Men på vilka sätt kan 
företag rent konkret verka för att differentiera sig? Nedan presenteras två 
huvudstrategier i vilka företag använder sig av för att differentiera sig och på så vis 
skapa konkurrensfördelar.  

3.2.2. Differentieringsstrategier 
I denna avdelning diskuterar författarna de specifika differentieringsstrategier företag 
kan använda sig av för att skapa konkurrensfördelar gentemot andra aktörer på 
marknaden. Kotler och Keller (2009:316-18) benämner differentieringsstrategier som 
ett företags förmåga att handla på ett sätt som en eller fler konkurrenter varken vill eller 
kan matcha. Nedan presenteras två grenar företag kan differentiera sig på beroende på 
resurser. 
 

1. Mätbara fördelar: Företag kan differentiera sig, och på så vis skapa 
konkurrensfördelar, genom att utifrån ett grundkoncept bygga ut attribut som 
förädlar detta grundkonceptet. Två bra exempel på detta är Microsoft som till sitt 
operativsystem Windows har en mängd kompatibla program varibland 
Microsoft Office som gör det möjligt för kunden att använda datorn för att 
lättare utföra uppgifter varpå kundens upplevda värde för Microsoft ökar. Det 
andra exemplet är Apple som har konstruerat iTunes och en rad andra 
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applikationer som förenklar användningen av företagets produkter när 
exempelvis musik önskas laddas ned (www.apple.com). 
 

2. Konsumentfördelar: När företaget inte har möjlighet att differentiera sig 
annorlunda mot sina konkurrenter vad det gäller produktattribut kan servicen 
som följer med produkten vara avgörande för företagets framgång. Att snabbt 
kunna leverera eller att ha en dygnet-runt-öppen support är strategier som 
företaget då kan använda sig av för att skapa konkurrensfördelar. (Kotler och 
Keller, 2009: 317). 

 
I en utopisk differentieringsstrategi känner företaget till alla sina olika kundsegment och 
kan fastställa exakt vad varje kundgrupp har för preferenser, var dessa inhandlar sina 
varor och hur företaget hanterar varje individuell kund unikt (Keller, 2008:83). Dock är 
situationen ofta mycket mer komplex och företagen har oftast inte all nödvändig 
information och resurser för att kunna kartlägga varje enskild kunds shoppingmönster. 
Inte heller kan företag vara overksamma och anta att de kommer att inneha de 
konkurrensfördelar de erhållit med den differentieringsstrategi de använt utan måste 
ständigt utveckla sina strategier för att bibehålla sin position. (Keller, 2008:83) 
 
I fallet för uppsatsen berör denna teori både bloggarna och företagen då båda sidor är 
beroende av en positiv utveckling av sina varumärken för att öka läsarantalet och att 
erhålla potentiella kunder. Vidare är det av största vikt att företagets differentiering 
överensstämmer med bloggens differentiering. 

3.2.3. Nisch marknadsföring 
Som nu beskrivits har olika företag olika förutsättning när de differentierar sig mot sina 
konkurrenter. Företag som är av så pass begränsad omfattning att de inte kan 
positionera sig mot mer än ett eller ett fåtal kundsegment använder sig då av nisch 
marknadsföring. Nisch marknadsföring utgörs av samma strategi som när större företag 
positionerar och differentierar sig för att skapa ökat kundvärde. Skillnaden är att 
företagen som använder sig av nisch marknadsföring, efter att ha positionerat sig, 
koncentrerar sig på enbart ett eller ett fåtal kundsegment på grund av begränsade 
resurser och försöker vara så pass kundfokuserade att konsumenterna åsidosätter deras 
storlek i utbyte mot exempelvis exemplarisk service eller kvalité (Jobber och Fahy, 
2009:119-20). 

3.3. Internetmarknadsföring 
 
Jobber och Fahy (2009:263) förklarar begreppet internetmarknadsföring som: 

  

”The achievement of marketing objectives through the utilization of the 
Internet and web-based technologies” 
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Företag strävar konstant efter att skapa nya marknadsföringskanaler och de senaste åren 
har exponeringen över Internet alltmer ökat i betydelse. Då denna uppsats har som 
avsikt att behandla fenomenet med bloggar anser författarna att det är vitalt att beskriva 
teorin med marknadsföring lokaliserad på Internet samt dess betydelse. Utvecklingen av 
Internet började på 90-talet och relativt omedelbart insåg företag att det nya mediet var 
en kanal som det kunde dras stor nytta av. Varje år ökar omsättningen av den 
onlinebaserade marknadsföringen och redan år 1998 låg den i USA på 1,7 miljarder 
dollar (Kania, 2001:149), medan det år 2007 beräknas det att ha legat på strax över 31 
miljarder dollar (ZenithOptimedia, 2007).  

Forskningen visar på att det går att skapa ett ekonomiskt värde för kunder genom att 
vara synliga med sina produkter på sociala nätverk. Det till följd av att det anses vara 
lättillgängligt för kunder att få information om varor som de sedan kan klicka sig vidare 
till genom länkar på sidorna. (Stephen och Toubia, 2010:226). Betydelsen av de sociala 
nätverken ökar med tiden och relativt nya siffror visar på att användandet av sociala 
nätverk ökade med 500 procent mellan 2007 och 2008. Detta har medfört att det finns 
ett bevisat intresse från riskkapitalister att investera i Web 2.0 relaterade hemsidor. 
(Stephen och Toubia, 2010:215). Lyckad genomslagskraft med att basera sin 
marknadsföring på Internet beror till stor del hur stor budget företaget har till sina 
kampanjer (Rasheed, 2009:98). Internetmarknadsföring är ett fenomen som förankrat 
sig allt starkare under de senaste åren och därav anser författarna med stöd av den 
tidigare forskningen att online marknadsföring kommer bli starkare. Det på grund av att 
Internet och datorer är något som de kommande generationerna bekantar sig med i låg 
ålder vilket blir en bidragande faktor till att utvecklingen går framåt. Annonser genom 
televisionen kommer att minska med tiden eftersom det nu finns teknik som tillåter 
användarna att spela in program och därmed undvika att bli exponerad mot reklam 
(Martin och Smith, 2008:46). Vidare är det studerat att yngre generation av män har 
minskat sin tid som spenderas framför teven (Kaikati och Kaikati, 2004:8). I denna 
lucka som skapats har Internet som marknadsföringskanal sin möjlighet att fylla platsen. 
Internet har utvecklats till en mötesplats med olika sociala medier med bland annat 
Facebook, Twitter och bloggar. Det går att vara social och skapa ett nätverk utan att 
möta personerna i det verkliga livet. Denna målgrupp blir mer omfattande för varje år 
och det är dessa personer som företagen ska bygga sin relation med och därmed måste 
även exponeringen vara lokaliserad till där kunden befinner sig.     

Det finns ett antal komponenter som måste vara uppfyllda för att 
internetmarknadsföring ska bli framgångsrik. En av dessa väsentligheter är att bygga 
förtroende till kunderna. Om kunderna känner en tillförlitlighet till informationen som 
ges på hemsidan möjliggörs en positiv upplevelse (Chen och Xie, 2008:478). Denna 
vetskap stödjer att ett företags profil bör passa till bloggen och vice versa.  

Teorin om internetmarknadsföring ämnas av författarna att användas till studien för att 
se hur aktivt företagen och bloggaren arbetar med att annonserna så att 
differentieringsprofilerna överensstämmer.  
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3.4. Stealth Marketing  
 
I det föregående stycket har författarna diskuterat Internetbaserad marknadsföring. I 
denna del är avsikten att behandla teorin kring stealth marketing. Dagens konsumenter 
blir alltmer exponerade för en rad olika kommersiella budskap (Kaikati och Kaikati, 
2004:6) och i vissa av dessa fall är den egentliga avsändaren dold. När kunder inte vet 
vem som ligger bakom marknadsföringen benämns det som stealth marketing 
(Goodman, 2006:108). Fördelen med denna metod är att de potentiella kunder uppfattar 
reklambudskapet som en rekommendation istället för en annons. Studier har kommit 
fram till slutsatsen att kunder anser att det är mer trovärdigt att lyssna på kunders 
omdömen än vad företagen lovar (Chen och Xie, 2008:477-8). Ur ett 
marknadsföringsperspektiv är detta en exponeringsstrategi som inte ska nonchaleras. 
Det på grund av att stealth marketing används för att rätt personer, ur företagets 
synvinkel, ska skapa positiv word-of-mouth samt att skapa vetskap om både nya och 
existerande varor (Martin och Smith, 2008:45, Kaikati och Kaikati, 2004:6). Nyttan 
med att använda sig av stealth marketing ligger i att det kräver relativt små monetära 
medel samt att det har blivit allt svårare att hitta sin varas segment (Kaikati och Kaikati, 
2004:8). Stealth marketing genomförs på olika vis av företag där de exempelvis 
använder sig av kändisar som syns med varan. Taktiken kan även utföras genom 
inhyrda skådespelare som uppvisar varan på offentliga platser (Kaikati och Kaikati, 
2004:10-12). Sony Ericsson använde denna metod när de lanserade en ny 
kameramobiltelefon när skådisar agerade som turister och bad personer att ta ett 
fotografi av dem med kameran (Martin och Smith, 2008:45). En annan form att använda 
sig av stealth marketing använder sig i stor utsträckning av produktplacering för att 
exponera sina produkter (Goodman, 2006:93). Ett bevis på detta faktum är att i stort sett 
alla filmer och serier exponerar ett antal olika varor och på det viset ökar medvetenheten 
om varan hos de potentiella kunderna. Ett problem med att använda sig av dold 
marknadsföring är att om kunderna märker att dem har blivit ”förda bakom ljuset” 
påverkar det starkt negativt sannolikheten att de köper den specifika varan (Milne et al, 
2009:117). Denna upptäckt är en indikation på att kunder inte tolererar att bli missledda 
med marknadsföring. Därmed borde det ligga i företagens intresse att kontrollera så att 
bloggare förklarar vilka rekommendationer som är reklam och inte är reklam. Det leder 
till att kunderna/läsaren av bloggen bygger ett starkare förtroende vilket generar positiv 
feedback till företaget. Genom att utnyttja att arbeta direkt mot producenten, i detta fall 
bloggaren, leder detta till att företagen lättare och på ett mer trovärdigt sätt kan förmedla 
sitt budskap. (Goodman, 2006:94-5).  

När ämnet om stealth marketing kommer på tal är det viktigt att inte förbise diskussion 
kring de etiska aspekterna. Om detta finns det forskning där en del forskare menar att 
om det är lagligt så är det accepterbart (Milne et al, 2009:107). Andra forskare bottnar 
sin argumentation i att det är oetiskt att missleda kunder. Det ska inte vara rätt att 
utnyttja kunder till att bli exponerade mot varor när de förmodar att det är personliga 
rekommendationer. (Martin och Smith, 2008:50). Vidare diskuteras det att det vore mer 
etisk korrekt om partners samhörighet med varandra framkommer tydligt (Petty och 
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Andrews, 2008:15). Medan den andra sidan påpekar att det skulle förstöra hela taktiken 
om företags medverkan avslöjas (Carl, 2008:226). Trots de etiska motsättningarna mot 
stealth marketing är uppfattningen att denna form av marknadsföring kommer att öka. 
Det ska även konstateras att forskningen inte kan bevisa att dolda budskap medför att 
kunder köper varor de annars inte skulle inhandla. (Kaikati och Kaikati, 2004:19,21) 

Författarna avser att använda sig av stealth marketing i uppsatsen för att mer ingående 
kunna studera om bloggare och företag använder produktplacering. Företagen kan dra 
nytta av detta på grund av att förse bloggaren med gratis produkter och samtidigt synka 
detta med reklam med ett specialerbjudande på den enskilda produkten. Vidare är det av 
stor betydelse att studera hur nära samarbete bloggare och företag har med varandra. 

3.5. Word-of-mouth marketing 
 
Vid studier och uppsatser som berör ämnet marknadsföring går det inte att förbise delen 
om word-of-mouth marketing (womm). Word-of-mouth bygger på att företag aktivt 
marknadsför sig på ett sätt att konsumenter intresserar sig för varumärket eller varan till 
den mån att de väljer att rekommendera den till personer i sin omgivning Jobber och 
Fahy, 2009:267. Positiv word-of-mouth är något som företag ska dra nytta av i 
försäljningen av sina varor, och om negativ word-of-mouth uppstår måste detta vara 
något företag drar lärdom av. Att genom word-of-mouth skapa positiv bild av ett 
företags varor är en ytterst effektiv metod som skapar medvetenhet om varan i hos 
kunden. Inom word-of-mouth marketing finns ett antal olika metoder för att öka den 
nämnda igenkänningen av varan och det gäller att skapa ett ”prat på stan” om varan, 
buzz marketing (Martin och Smith, 2008:45). Ytterligare en effektiv metod är att 
implementera viral marknadsföring, det genom att skicka massutskick via mail och på 
den vägen öka medvetenheten om nya varor samt trender (Jobber och Fahy, 2009:268). 
Det är dock en smal synvinkel att tro att word-of-mouth marketing inte är ett strategiskt 
val, det är nämligen en marknadsföringskanal det investeras flera miljarder i varje år 
och studier indikerar på att detta är en trend som kommer att öka med åren (Kozinets et 
al, 2010:71).  

Noterbart är att det finns utformade koder att följa vid genomförandet av word-of-mouth 
marketing och en av dessa är att företagen inte skall inkräkta på personers integritet 
(Martin och Smith, 2008:50). Om potentiella kunder upplever en känsla av att dem blir 
störda av företag som använder word-of-mouth kommer det att få en negativ inverkan 
på kundernas vilja att köpa varan i framtiden.  

I beskrivningen av word-of-mouth marketing har det betonats vikten med att finna olika 
kanaler för att nå ut med sina produkter. Till denna uppsats ligger word-of-mouth 
marketing till grund för att se hur bloggarna strävar efter att sprida word-of-mouth om 
varor. Vidare att se hur företagen underlättar processen mot bloggarna för att underlätta 
dennes påverkan att sprida kunskap om den från företagets sida önskade varan.      

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1

I denna modell presenteras en sammanfattning av de strategier och teorier som 
författarna anser är lämpliga att 

3.6. Definition av blogg
 

Författarna ämnar som förklarat i inledningskapitlet att studera synergieffekten som 
uppstår vid samarbete mellan bloggare och företag. Till den teoretiska referensramen 
blir det därmed vitalt att mer ingående beskriva vad en blogg 
författarna känner är viktigt att förklara för läsaren är att det finns olika sorter av 
bloggar. De olika typer 
affärsbloggar. I denna studie kommer inte 
utan istället bloggar av privatpersoner med ett kommersiellt värde. Balansgången av vad 
skillnaden är kan vara svår att tyda eftersom personliga bloggar med ett kommersiellt 
värde kan ses som ett företag med ett eget starkt varumärke. Den skillnad som 
författarna har valt att åskådliggöra är att de personliga bloggar
att arbeta mot att lansera ett specifikt företag och dess produkter. I de personliga 
bloggarna skriver bloggaren om framförallt sina intressen och delvis vad målgruppen 
vill läsa om. Det kommersiella värdet 
användas som exponeringskanal för företag. 

Annonser på Internet generar intäkter olika sätt
annonserar en stipulerad fast summa eller genom pengar på de enskilda klick på 
annonsen som görs. Om det betalas per klick nämns den metoden som affiliate 
marketing (Kania, 2001:53). Denna strategi kan vara av betydelse
bloggare. Från bloggarens 
om bloggens värde, varpå en allt för låg annonsintäkt fås
det att de inte behöver betala pengar för något som de inte
tillbaks. Av dem som använder sig av Internet läser ca 50 procent av dessa bloggar på 
en regelbunden basis (Kozinets et al, 2010:73). Detta utgör ytterligare en ståndpunkt att 
bloggens inverkan inte skall vara något som ignoreras. 
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Figur 1, Företagsmodellen Blau & Ek (2010) 
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3.7. Vägen till den framgångsrika bloggen 
 
För att bloggen ska ha en potential att nå ut till så många läsare som möjligt har Nacht 
och Chaney (2007:39-42) fastställt fem kriterier som ökar chanserna till att bloggen blir 
framgångsrik. Författarna av denna uppsats har bearbetat de fem kriterierna till en 
modell för ökad förståelse och överskådlighet i figur 2 på sida 22. De fem kriterierna 
har stora likheter med de positionerings- och differentieringsstrategier företag använder 
sig av för att nå ut till de mest attraktiva kundsegmenten för deras specifika varor. På 
grund av detta fenomen kommer även relationerna till dessa presenteras under varje 
kriterium. Detta är gjort för att ge läsaren en större förståelse för likheterna mellan 
bloggares perspektiv och företags perspektiv angående samarbete, marknadsföring, 
positionering och differentiering. Nedan presenteras de fem kriterierna och hur dessa 
kan appliceras på bloggar oavsett bloggkategori.  

3.7.1. Injicera personlighet 
Nacht och Chaney (2007:39) styrker vikten av att vara personlig med att använda ett 
språk i bloggen som kännetecknar denne bloggares egen karaktär. Vidare menar 
författarna till modellen att personlighetsdrag såsom humor, tydiga åsikter och attityd 
med mera bör framhävas för att läsaren lätt ska kunna relatera till bloggarens texter. 
Detta då läsaren med stor sannolikhet har intresserat sig för den specifika bloggen just 
på grund av bloggarens tydliga personlighet. Med en tydlig och utstickande personlighet 
skapas också en trovärdighet som, om sammanfaller med åsikter från bloggens läsare, 
kommer bidra till en ökad läsarkrets. (Nacht och Chaney, 2007:39). Författarna ser 
tydliga kopplingar mellan denna del i modellen och företags differentieringsstrategier 
där organisationens personlighet är viktig att förmedla för att differentiera sig mot 
konkurrenter och på så vis skapa konkurrensfördelar (Jobber och Fahy, 2009:327). 
Aaker (2002:150-53) kallar även denna typ av differentieringsstrategi för 
varumärkespersonlighet och denna kan hjälpa företag att via kundförfrågningar förstå 
hur konsumenter ser på dem och på så sätt ändra en eventuell negativ 
konsumentuppfattningen angående företaget.  

3.7.2. Hitta rösten 
Nästa steg som bloggaren bör ta hänsyn till när denne gör blogginlägg är vad Nacht och 
Chaney (2007:39-40) kallar att ”hitta rösten”. Att hitta rösten är närliggande med att 
injicera sin personlighet i bloggen och bygger helt sonika på att inte utge sig för att vara 
någon annan än vem bloggaren är i det verkliga livet. Att hitta rösten innefattar även att 
hitta ett specifikt område som bloggen inriktar sig på. Författarna anser att det är en 
förutsättning att bloggaren hittar sin egen röst för att denne ska ha möjlighet att injicera 
sin personlighet i bloggen. Som kritik till denna del i teorin anser dock inte författarna 
till denna uppsats att ”rösten” behöver vara bloggarens ”röst” i det verkliga livet. Bevis 
som stöder denna kritik är den mycket framgångsrika svenska bloggaren Blondinbella 
(Isabella Löwengrip1) som styrker att hon ej alltid har varit den personen hon utgett sig 
för att vara i bloggen. När detta argument sätts in i ett företagsperspektiv menar 

                                                           
1 Isabella Löwengrip, Blondinbella.se, föredrag 26 jan 2010 Umeå universitet 
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författarna att företags positioneringsstrategier är den företeelse som bäst förklarar 
bloggens vikt av att hitta rösten. Argumentet blir tydligt att förstå då företag spenderar 
stora resurser på att hitta de kundsegment som är mest attraktiva för deras varor. Detta 
åstadkoms genom marknadsundersökningar och marknadsföringskampanjer med vilka 
företag kartlägger kundgrupper och presenterar vad just deras företag står för (Jobber 
och Fahy, 2009:98-100). För att ytterligare se kopplingen mellan bloggarens och 
företagets perspektiv menar författarna att positionering är en förutsättning för 
differentiering i ett företagsperspektiv som injicering av personlighet är en förutsättning 
för att hitta rösten i ett bloggperspektiv. 

3.7.3. Var informell och konversabel 
Enligt Nacht och Chaney (2007: 42) är det av stor vikt att bloggaren skriver på ett 
informellt sätt. I och med detta framhäver bloggaren att denne befinner sig på samma 
nivå som sina läsare. Att skriva i strikt och formell form kan riskera att bloggens läsare 
upplever att de inte har någon relation till bloggen och kan därför heller inte relatera till 
bloggaren. Det medför i sin tur att förtroendet avtar och resulterar i att läsarkretsen 
minskar. (Nacht och Chaney, 2007:42). När detta ses ur ett företagsperspektiv kopplar 
författarna samman denna del i teorin med företagsperspektivets ”listen to the voice of 
the customer”, eller lyssna till kunden, där företag inriktar sig på att undersöka vilka 
typer av karakteristika kunder efterfrågar från produkter och tjänster som företaget 
förmedlar för att därifrån kunna erbjuda dessa attribut (Kotler och Keller 2009:405). 

3.7.4. Lär från andra 
Den fjärde delen i teorin om hur den framgångsrika bloggen skapas berör vikten av att 
vara lyhörd för andra bloggares strategier. Att vara vaksam över trender och 
utvecklingar i bloggarens omvärld kommer enligt Nacht och Chaney (2007:42) att 
skapa framgångsfördelar vilka då (om de andra delarna i teorin utförs korrekt) ökar 
bloggarens läsarkrets. Bloggaren bör heller inte ignorera andra bloggares framgång utan 
istället studera deras strategier för att på så vis förstå på vilket sätt de har utvecklats i 
denna riktning. Med denna information kan därefter bloggaren anamma konkurrenters 
strategier genom att applicera strategierna på den egna bloggen. (Nacht och Chaney, 
2007:42). Om man utvecklar dessa tankar i ett företagsperspektiv ses tydlig en koppling 
till företags marknadsanalyser i vilka de använder sig av analysverktyg i vilka 
tillgångar, möjligheter och liknande intuitioner från andra företag analyseras för att på 
så sätt mäta sin egen konkurrenskraftighet (Keller, 2008:104). Många företag missar 
dock att i tid utröna vilka deras farligaste konkurrenter är samt vilka deras bästa 
möjligheter är vilket resulterar i att en konkurrent med bättre analysskicklighet övertar 
företagets marknadsposition (Keller, 2009:105). 

3.7.5. Identifiera läsaren 
Genom att bloggaren identifierar och på så sätt får en vetskap om vilka segment som 
läser bloggen kan bloggaren skriva om ämnen som intresserar dess läsare och då 
bibehålla sin läsarkrets. Dessa lojala läsare kan då, genom exempelvis word of mouth, 
skapa intresse hos individer som delar bloggarens intressen, åsikter och uppfattningar 
men som tidigare inte hade vetskap om den specifika bloggen. (Nacht och Chaney, 



 

 

2007:42). Paralleller till företagsperspektivet rör företags strävan efter att genomföra 
omvärldsanalyser och marknadsundersökningar för att på detta sätt kla
identifiera vilka kundsegment som intresserar sig för företagets varor. Dessa segment 
kan därefter, genom kundrelationsstrategier, bearbetas till lojala och långvariga kunder 
som kommer bli viktiga för stabilitet i företaget.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2, Den framgångsrika bloggen.

 3.8. Synergieffekter  
 
Som läsaren vid det här laget är medveten om syftar uppsatsen till att dra slutsatsen på 
vilka områden bloggaren och företaget tjänar på att samarbeta, en så kallad vinn
situation. Med andra ord förklaras denna vinn
konkurrensfördelar när de kollaborerar. Detta fenomen benämns som en synergieffekt 
och kommer i denna avdelning förklaras mer ingående. Shine et al. (2007:663) 
definierar termen synergieffekt genom att värdet av en kombination av en eller flera 
variabler överstiger det värde dessa variabler skulle ha erhållet om de skulle varit 
isolerade var för sig. Shine et al. (2007:664) beskriver också synergieffekten i termer av 
en ekvation: 
 

 Synergieffekt = Värde 
 
Här menar Shine et al. (2007:664) att det sammanlagda värdet för part A och part B 
minus värdet för part A isolerat plus värdet för part B isolerat ska vara större än noll för 
att en synergieffekt ska uppstå. Uppmärksamhet skall också läggas på att värdet av båda 
parterna A och B tillsammans inte behöver öka, det räcker med a
för att en synergieffekt ska bildas. Enligt Shine et al. (2007:664) skapas en synergieffekt 
även om en av parterna As eller Bs värde minskar sett att det totala värdet överstiger
värdet av vad parterna skulle haft isolerat var för sig. Dock föreslår Shine et al. 
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2007:42). Paralleller till företagsperspektivet rör företags strävan efter att genomföra 
omvärldsanalyser och marknadsundersökningar för att på detta sätt kla
identifiera vilka kundsegment som intresserar sig för företagets varor. Dessa segment 
kan därefter, genom kundrelationsstrategier, bearbetas till lojala och långvariga kunder 
som kommer bli viktiga för stabilitet i företaget. 

, Den framgångsrika bloggen. Egen bearbetning av Nacht och Chaney (2007:39

 

 

Som läsaren vid det här laget är medveten om syftar uppsatsen till att dra slutsatsen på 
vilka områden bloggaren och företaget tjänar på att samarbeta, en så kallad vinn
situation. Med andra ord förklaras denna vinn-vinn situation med att båda parter 
konkurrensfördelar när de kollaborerar. Detta fenomen benämns som en synergieffekt 
och kommer i denna avdelning förklaras mer ingående. Shine et al. (2007:663) 
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(2007:664) att parterna bör sträva efter att både parts As och parts Bs sammanlagda 
värde ska överstiga det värde A och B har isolerat. 
 
Författarna använder detta koncep
exponerade företaget på bloggen ska analyseras. I fallet med denna uppsats utgörs part 
A av det exponerade företaget och part B utgörs av bloggaren. Då studien ej har som 
avsikt att mäta numeriska värden komm
ansats utefter de svar som inkommer genom intervjuer med bloggare och företag. I 
uppsatsen följer författarna Shine et al. (2007:664)’s förslag att sträva efter ett ökat 
värde för båda parter i samarbetet, det
bloggaren för att en givande synergieffekt ska bildas.

3.9. Sammanställning av teorier
 
Fram till denna punkt har författarna presenterat positionering, differentiering, 
Internetmarknadsföring, stealth 
en framgångsrik blogg samt synergieffekter. I detta stycke skall dessa delar vävas 
samman för att läsaren ska få en förklaring om sambandet mellan teorierna, hur de 
påverkar varandra samt hur detta resu
för företaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Sammansättning av teorier, Blau och Ek (2010)

 

Då bloggaren noggrant följer anvisningarna enligt Nacht och Chaney (2007:39
med det förmedlar ett budskap till läsaren som är personligt, trovärdigt och positionerat
till rätt läsarsegment kommer bloggen att fristående bli betraktad som framgångsri
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parterna bör sträva efter att både parts As och parts Bs sammanlagda 
värde ska överstiga det värde A och B har isolerat.  

Författarna använder detta koncept när värdet av samarbetet mellan bloggaren det 
exponerade företaget på bloggen ska analyseras. I fallet med denna uppsats utgörs part 
A av det exponerade företaget och part B utgörs av bloggaren. Då studien ej har som 
avsikt att mäta numeriska värden kommer synergieffekten att mätas med en kvalitativ 
ansats utefter de svar som inkommer genom intervjuer med bloggare och företag. I 
uppsatsen följer författarna Shine et al. (2007:664)’s förslag att sträva efter ett ökat 
värde för båda parter i samarbetet, det vill säga ett ökat värde för både företaget och 
bloggaren för att en givande synergieffekt ska bildas. 

3.9. Sammanställning av teorier 

Fram till denna punkt har författarna presenterat positionering, differentiering, 
Internetmarknadsföring, stealth marketing, word-of-mouth marketing och strategier för 
en framgångsrik blogg samt synergieffekter. I detta stycke skall dessa delar vävas 
samman för att läsaren ska få en förklaring om sambandet mellan teorierna, hur de 
påverkar varandra samt hur detta resulterar i en synergieffekt för bloggaren såväl som 
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Företaget som exponerar sig på bloggen måste å sin sida positionera sig till rätt 
segment, det vill säga det segmentet som läser bloggen, för att därefter differentiera sig 
mot konkurrenter för att skapa konkurrensfördelar. Företaget måste med andra ord verka 
positionera sig till en målgrupp som överensstämmer med målgruppen för bloggen. 
Slutligen måste företaget ha i åtanke att de verkar på Internet och anpassa sina 
marknadsföringsstrategier därefter. Om dessa riktlinjer följs finns stor potential att 
företaget kan attrahera sin målgrupp. För att den önskade synergieffekt skall uppstå 
krävs att parterna samarbetar. Nyckeln i detta samarbete är kommunikation och beskrivs 
av Shannon och Weaver (1959:4-5, 98-9) som processen av ett budskap mellan sändare 
och mottagare. I denna process kan missuppfattningar i budskapet mellan parterna 
uppstå vilket genereras av det brus som genomsyrar all kommunikation. Författarna 
avser i studien att studera kommunikationsprocessen ur en modifierad synvinkel, det för 
att passa uppsatsens mål. I figuren ovan framgår det att kommunikationen måste vara 
korrelerad mellan bloggen och företaget vilket leder till synergieffekten. Denna effekt 
ger en plattform till att bloggen och företag skapar värde för varandra. Vad detta värde 
består av är författarnas uppgift att undersöka samt om de värden som framkommer har 
någon inverkan på läsare av bloggen och/eller potentiella kunder. 

 



 

25 

 

4. PRAKTISK METOD 
 

I det fjärde kapitlet avhandlas författarnas tillvägagångssätt när intervjuerna planerats 
och genomförts. Aspekter som forskingsansats, urval, sample och intervjugenomförande 
beskrivs. För att få läsaren medveten om bakgrunden till de frågor som ställdes på 
intervjuerna och dess anknytningar till teorierna presenteras en förklaring till 
intervjuformuläret för både företagen och för bloggarna. Författarna avslutar kapitlet 
med en beskrivning av den access och de trovärdighetskriterier studien haft. 

4.1. Primärkällor 
 
I denna uppsats som undersöker synergieffekter mellan bloggare och företag som 
uppstår vid samarbete har författarna beslutat att använda kvalitativa intervjuer som 
primärkällor. Det finns ett antal kriterier att uppfylla när det bedöms vad som är en 
primärkälla eller sekundärkälla (Patel och Davidson, 1994:55-6). Primärkällan är den 
kunskap som författarna har anskaffat personligen genom intervjuer med 
respondenterna i vilken störst vikt fästs (Holme och Solvang, 1997:132). För denna 
studie har fem bloggare och fyra företag intervjuats angående dessas samarbete och de 
värden detta resulterat i. Valet att välja en kvalitativ approach på studien beror på att 
syftet var att öka vetskapen om bloggare samt företags synpunkter om deras samarbete 
och inte vad läsaren av bloggen ansåg om innehållet. Om det omvända skulle ha varit 
fallet vore en kvantitativ studie med stor sannolikhet vara ett bättre angreppssätt. En 
enkel beskrivning är att studien vill ta del av givaren och inte mottagaren av 
informationen. Fördelen med tillämpandet av kvalitativa intervjuer över telefon av 
svenska bloggare och företag var att det möjliggjorde att författarna kunde undvika 
diskussion kring huruvida geografiska avstånd påverkar studien eller inte.     

4.2. Ansats 
 
I denna uppsats använder författarna en kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen 
används enligt Johansson-Lindfors (1993:72) vid fallstudier och subjektiva 
analysmetoder. Vidare kopplas ofta den kvalitativa ansatsen ihop med det induktiva 
angreppssättet (Johansson-Lindfors, 1993:72) något som författarna i denna uppsats 
frångår och använder det deduktiva angreppssättet istället (förklaring till detta finns att 
läsa på sid. 8). Den grundläggande skillnaden mellan den kvalitativa ansatsen och den 
kvantitativa ansatsen utgörs av att den kvalitativa ansatsen använder sig av verbala 
analysmetoder så som intervjuer för att undersöka problemområdet medan den 
kvantitativa ansatsen utgörs av statiska datainsamlingar som analyseras genom statistisk 
bearbetning för att kunna studera relationer mellan olika uppsättningar av fakta (Patel 
och Davidson, 1994:12; Bell, 2000:13). Då författarna genom intervjugenomföranden 
ämnar undersöka, och få en djupare förståelse, huruvida synergieffekter uppkommer 
mellan bloggare och företag som exponeras på bloggar står valet klart att den kvalitativa 



 

26 

 

ansatsen skall användas. Diskussion kan ske kring uttalandet Johansson-Lindfors 
(1993:72) gör gällande den kvalitativa ansatsens sammankopplande med det induktiva 
angreppssättet då författarna huvudsakligen har sin utgångspunkt i det deduktiva 
angreppssättet. Denna företeelse är dock en förutsättning för den vetenskapliga grund 
frågorna till intervjuobjekten bygger på. Mer specifikt menar författarna att det 
deduktiva angreppssättet måste beaktas när intervjufrågorna byggs för att i analys av 
empirin kunna övergå till ett induktivt angreppssätt i uppsatsens slutdiskussion. Därav 
anser författarna att en kvalitativ ansats för uppsatsen är möjlig även om 
intervjufrågorna utformats utifrån tidigare beprövade teorier.  

4.3. Urval  

4.3.1. Icke-sannolikhetsurval 
För att få en bred förståelse kring bloggar och företags samarbete med bloggare krävdes 
att hitta respondenter vars kunskap kring detta ämne var mycket god. Därför valdes 
bloggare ut som hade en betydande skara anhängare kopplade till sina bloggar samt att 
de även minst hade en annonsplats knuten till bloggen de var verksamma på. Då 
författarna aktivt sökt bloggare för medverkan i studien baserat på deras aktivitet och 
kunskap kring bloggar betraktas detta som ett icke-sannolikhetsurval (Johansson-
Lindfors, 1993:95, Christensen et al., 1998:103). Vid användandet av ett icke-
sannolikhetsurval blir en statistisk representativitet inte tillgodosedd då det inte är 
möjligt att få alla objekt i en population representerade. Detta är något författarna är 
fullt medvetna om men av studiens art ändå kan finna acceptabelt.  

4.3.2. Sampel 
Sampel är en benämning på de medverkande i studien (Graziano och Raulin, 2007:53). I 
fallet med denna uppsats utgörs på så vis samplet av de bloggare och 
företagsrepresentanter som medverkat på intervjuerna. I en kvalitativ studie där full 
representativitet för populationen inte är möjlig är det därför viktigt att samplet är 
tillräckligt representerbart för att en generaliserbarhet ändå ska kunna infinna sig 
(Graziano och Raulin, 2007:53-4). För att skapa en tillräcklig generaliserbarhet för de 
ledande bloggarna i denna studie har därför författarna intervjuat de största bloggarna 
inom kategorierna; ekonomi, data/it och litteratur. Dessa bloggare valdes då författarna 
förstått att de har goda kunskaper om bloggning, erfarenheter av annonsering, 
företagsrelationer och stor läsarkrets. Författarna anser att dessa kriterier gör dem till 
goda representanter för de ledande bloggare i landet. Enligt Internetstatistik 
(www.internetstatistik.se, hämtad 2010-05-10) fanns det 2008 uppskattningsvis 350 000 
bloggar i Sverige. Av dessa bloggar är det få som når en större läsarkrets. Författarna 
uppskattar att de ledande bloggarna i Sverige uppgår till uppskattningsvis 80 till 120 
stycken (beräknat på en topp-fem placering inom alla bloggkategorier på diverse 
bloggtopplistor i Sverige) varvid detta är den totala populationen för studien. På 
företagssidan har samplet valts utifrån de företag som annonserar på de representerade 
bloggarna. Således är bloggsamplet en förutsättning för företagssamplet. 
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4.4. Intervjugenomförande 
 
De nio intervjuer som genomförts har gjorts över telefon och utförts på Umeå 
Universitets område i avskild och tyst miljö samt i författarnas hem. Fördelen med 
telefonintervju är att det är både tids- och kostnadsbesparande dock har intervjutekniken 
nackdelen att forskaren inte kan registrera respondentens kroppsspråk (Jacobsen, 
1993:159). Vid intervjutillfällena medverkade båda författarna aktivt som ett stöd för 
varandra så att frågorna uppfattades korrekt och att inga frågor uteblev. Respondenterna 
blev vid intervjutillfällena uppringda av författarna varpå efter respondenternas 
godkännande intervjun spelades in med en så kallad diktafon. På detta sätt kan intervjun 
analyseras på ett mer detaljerat och specifikt sätt då svaren kan spelas upp om och om 
igen (Christensen et al., 1998: 136; Fejes och Thornberg, 2009:126). För att säkerställa 
att respondenterna inte var upptagna med något och på så vis var ofokuserade eller 
stressade frågade författarna samtliga om de var medvetna om att intervjun skulle ta 
cirka 30 minuter och om de godkände detta. Vid de tillfällen tid avtalats men 
respondenterna inte hade möjlighet att medverka förlades intervjun till senare tillfälle.  

Intervjuerna var av karaktären semi-strukturerade eller halvstrukturerade som de också 
benämns (Fejes och Thornberg, 2009:126). Det vill säga att författarna har 
intervjuformuläret som grund för frågeställningen men låter samtalet flyta relativt fritt 
för att ge respondenten en större känsla av säkerhet så att denne känner sig motiverad att 
utveckla sina svar (Christensen et al., 1998:138; Bryman och Bell, 2005:363). 
Intervjuerna med bloggare behandlade ämnen baserade på teorier om den framgångsrika 
bloggen, kommunikation mellan bloggaren och företaget samt synergieffekter. 
Intervjuerna med företagen behandlade ämnen som positionering, differentiering, 
samarbete med bloggare och synergieffekter. När författarna upplevde att 
respondenterna givit för kortfattade svar bads de utveckla sina argument för att på det 
viset ge intervjun ett bättre djup och författarna en större förståelse för varje specifik 
åsikt respondenterna hade. Enligt Patel och Davidson (1994:63) är det viktigt att 
motivera intervjuobjektet så att denne blir inspirerad att svara utförligt på 
frågeställningarna. Detta uppnås med att förmedla en känsla av personlig relation med 
personen i fråga genom att visa ett genuint intresse och en förståelse i de svar objektet 
ger (Patel och Davidson, 1994:63-4). Intervjuformulären bifogas i bilaga 1 och 2. 

4.5. Intervjuformulärets utformning – blogg 
 
Till denna studie har författarna valt att konstruera två olika intervjuformulär ett för 
bloggarna och ett ämnat till företagen. Detta gjordes av den anledningen att författarna 
ville få ut olika information från de två intervjugrupperna. Genom att sedan ställa dem 
mot varandra kan det mer överskådligt bildas en uppfattning om synergieffekterna. Vid 
utformandet av ett intervjuformulär finns det olika metoder att använda sig av för att få 
besvarat de relevanta frågorna som ska föra studien vidare till ett resultat. Den metod 
som kommer anammas till utformandet av intervjuformuläret är den så kallade ”tratt-
tekniken”, vilket innebär att en intervju skall starta med neutrala frågor och sedan 
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successivt överbryggas till de mer specifika frågorna (Patel och Davidson, 1994:65). 
Eftersträvan är att respondenten skall uppleva att intervjutillfället är snarlikt ett vanligt 
samtal (Holme och Solvang, 1997:99). Vid användandet av ”tratt-tekniken” har 
författarna valt att dela upp formuläret i block som blev fyra till antalet. Patel och 
Davidson (1994:64) fastslår att en intervju både skall starta och avslutas med neutrala 
frågor, till studien blir det block ett och fyra. Dessa frågor behöver inte direkt göra 
något för studien men det ger ett mervärde för den intervjuade då det kan upplevas som 
att det finns ett större intresse för dem som personer. Däremellan appliceras frågorna 
som rör den avsedda problemformuleringen, vilket blir block nummer två och tre. 
Arbetet med formulerandet av de frågorna beror på huruvida det är av stor vikt att få 
svar på teorierna. (Patel och Davidson, 1994:64-5) 

Detta stycke kommer behandla hur utformandet av intervjuformuläret till bloggarna 
fortskred. Konstruktionen av frågeformuläret är avgörande för hur uppsatsens fortsatta 
arbete kommer att fortskrida. Det på grund av att om de insamlande empiriska data 
bestående av kvalitativa intervjuer med bloggare och företag inte når upp till den 
teoretiska referensramen kommer analysen samt slutsatser att bli bristfälliga. 
Intervjuformuläret blev som ovannämnt indelat i fyra block som såg ut som följande: 

• Det första blocket innefattar frågor som är mer av en inledande karaktär med 
relativt neutrala frågor angående bloggarens bakgrund och hur länge som 
bloggen har varit aktiv.  

• Det andra blocket är mer inriktat på frågor från den teoretiska referensramen. 
Frågor med grund i teorin om den framgångsrika bloggen och hur 
respondenterna följt dessa anvisningar ställdes. Exempel på den typen av frågor 
var hur språket var på bloggen (informellt eller formellt) och om de visste vilka 
som var deras läsare.   

• Det tredje blocket fokuserade på att få svar om synergieffekterna utifrån 
bloggarens perspektiv. Grunden till dessa frågor baserades på figur 3 från 
teorikapitlet. Det ställdes frågor baserat på vad bloggaren ansåg att dem kan ge 
företagen och vad företagen ger dem via ett samarbete samt om det är viktigt att 
annonserna på sidorna överensstämmer med bloggens innehåll. 

• Det fjärde blocket var det avslutande skeendet av intervjun med frågan om 
huruvida bloggarna anser att sin blogg är framgångsrik, denna fråga ställs 
eftersom med beröm lämnar bloggaren intervjun med en bra magkänsla.  

 

Genom att studien är uppdelad i olika block ger det förhoppningsvis respondenterna en 
uppfattning och känsla om att det finns en klar struktur över vad författarna ska studera 
och vilket värde deras svar skall ge. Vidare ger de fyra huvudblocken en möjlighet att 
kontrollera om de vetenskapliga metoder och teorierna stämmer överens med hur 
bloggarna arbetar i verkligheten med att öka läsarkretsen, värdet och samarbete med 
företag.  
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4.6. Intervjuformulärets utformning – företag 
 
Även företagets intervjuformulär är uppdelat i fyra block och följer utformningen av det 
frågeformulär som presenterats ovan. Det inledande blocket är av en mer simpel 
karaktär där författarna har som avsikt att få respondenten att berätta om dennes 
bakgrund och andra personliga och företagliga fakta. Denna typ av uppdelning görs som 
ovan nämnts med anledning enligt vad Patel och Davidson (2007:65) säger ska ge 
respondenten en möjlighet att bekanta sig med intervjuarna så att resterande del av 
intervjun ska bli mer lättgenomarbetad. Nästa block i intervjuformuläret rör företags 
positionerings- och differentieringsstrategier där frågan ställs angående vilken målgrupp 
företaget i fråga vänder sig till. Med denna fråga vill författarna få en förståelse om 
huruvida företaget har en strategi angående vilka segment de önskar positionera sig till. 
För att därefter undersöka om företaget har lyckats med sin positionering ställer 
författarna frågan om det är segmentet i fråga som de även har haft som avsikt att 
positionera sig emot. Vidare följer frågor avseende differentiering där frågan ställs på 
vilka sätt företaget själva anser att de differentierar sig från konkurrenter. Därefter 
behandlar fråga nummer 6 till fråga nummer 12 företagets verksamhet angående 
internetmarknadsföring, word-of-mouth-marknadsföring och stealth marketing. 
Exempel på dessa områden är fråga 11 där respondenten ombeds besvara huruvida 
bloggaren omnämner företaget och företagets produkter i bloggen och om detta är 
avtalat eller inte. Denna fråga är ställd för att författarna ska få en insikt om företaget i 
fråga använder sig av stealh marketing eller ej. Med det näst sista blocket i 
intervjuformuläret önskar författarna sammanföra teorierna kring företaget och bloggen 
i frågor om synergieffekter. I denna avdelning tillfrågas företag om, och i så fall på 
vilka sätt bloggaren har skapat ett mervärde för företag och vice versa. Företagen 
ombeds därigenom också svara på om de har planer på att arbeta vidare utifrån dessa 
metoder för att säkerställa en större kundkrets och om de planerat att utöka ett 
samarbete med fler bloggare. I det fjärde och avslutande blocket vävs intervjun samman 
och en lättare fråga angående om företaget ser sig framgångsrikt ställs och om det har 
med bloggen att göra. Denna fråga är till för att ge respondenten möjlighet att uttrycka 
sin framgång med företaget så att denne lämnar intervjun med en positiv bild av 
medverkandet.  

4.7. Access och kritik mot primärkällor 
 
Det förebyggande arbetet innan insamlandet av empirisk data är av ingen vinning om 
access till intervjuobjekten uteblir. Författarna har till studien lagt ner ett omfattande 
sökande med att hitta respondenter som är kunniga och har möjlighet att leverera 
utförliga svar. Det ska sanningsenligt förklaras att det inte har varit en enkel uppgift att 
få villiga bloggare och företag att ställa upp för intervju. Som ovan nämnts har det 
intervjuats bloggare inom kategorierna ekonomi, data/it och litteratur. Företagen har i 
sin tur i synnerhet generats av att de är exponerade på de intervjuade bloggarna. Många 
av de bloggar som finns ute på Internet är fokuserade mot mode men ingen av dessa 
bloggare har velat vara eller haft tid för medverkan. Dock ska det med facit i hand 
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betonas att författarna anser det var en styrka att intervjua personer inom andra 
kategorier. Detta beror på att dessa bloggare var generellt äldre personer än för 
exempelvis modebloggarna och författarnas antagande var att de genom sin 
livserfarenhet kunde svara mer uttömmande på frågorna. Effekten av det blev vidare 
som vi upplevde det att företagen och bloggaren hade en stark sammankoppling. Det 
måste finnas en medvetenhet om att en del av intervjuobjekt var mer villiga att ställa 
upp på en intervju på grund av författarnas bakgrund. Med det menat att i de e-mail och 
telefonsamtal som gjordes när intresse och intervjutillfällen bokades in förklarades det 
att författarna skrev på sin magisteruppsats i ekonomi med inriktning på marknadsföring 
vilket sannolikt gav, framförallt bland ekonomibloggare, en större känsla av att kunna 
bidra till studien. Risken med att ta med ett fåtal bloggare och företag är att dessa 
möjligtvis inte är representativa för hela bloggpopulationen (Graziano och Raulin, 
2007:140). Det ska dock tagas i beaktning att en kvalitativ studie inte behöver vara 
generaliserbar utan det är snarare ett specifikt problem som det skall ge en djupare 
förståelse om (Patel och Davidson, 1994:99-100).  

Metoden som användes för att nå de önskade intervjuobjekten har varierat mellan 
författarnas personliga vetskap om bloggare och hemsidor som samlar de populäraste 
bloggarna (bloggportalen.se och bloggtoppen.se). Dessa sidor har bidragit med att ge 
information om hur stor läskrets som bloggarna har på ett överskådligt sätt och det har 
givit insikten om vilka bloggar som var av intresse för studien. De personer som har 
ställt upp på intervju har alla givits möjligheten att själva bestämma när intervjun skall 
äga rum. Författarna har upplevt att detta har ökat accessen eftersom både bloggaren 
och företagen har en fylld agenda.  

4.8. Trovärdighetskriterier 
 

När kvalitativa studier ska genomföras är begrepp som reliabilitet och validitet på 
samma sätt ej gångbara som vid en kvantitativ studieprocess. En kvalitativ studie ämnar 
inte på samma sätt en standardisering av de resultat som framkommer då forskaren styrs 
av personliga reflektioner och beteenden till skillnad från de statistiska mätningar som 
gör sig gällande vid en kvantitativ studie (Trost, 2005:112). På grund av detta bör 
forskare för att uppnå tillförlitlig akribi utgå från de tre trovärdighetsbegreppen; 
giltighet, intersubjektivitet och praktisk användbarhet (Johansson-Lindfors, 1993:165). 
 

Giltighet 
För att frambringa en hög giltighet i studien krävs att en betryggande mängd data med 
en hög kvalité insamlas från intervjuobjekten. Av vikt för en hög giltighet är att så 
många respondenter som möjligt ska ges tillfälle att innefattas i studien för att 
undersöka om de inkomna svaren är applicerbara på en större population. (Johansson-
Lindfors, 1993:165). Då författarna intervjuat nio respondenter, fem bloggare och fyra 
företag kan inte studien till fullo anses som gångbar för alla bloggare och företag som 
verkar på den svenska bloggmarknaden. Dock anser författarna att då de lyckats 
inhämta data från de bloggar (och företagen som annonserar på dessa) som befinner sig 
i toppskiktet av marknaden finns tydliga indikationer på att studien kan komma till 
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användning för en betydande del av de främsta bloggare och annonserande företag på 
bloggar i Sverige. 
 
Intersubjektivitet  
Intersubjektivitet skildrar hur överensstämmande forskarens tolkningar är sett till de 
menade svar respondenternas uppger samt även till åsikter från tidigare praktik och 
forskning. För att säkerställa att svaren respondenterna uppgivit är korrekt uppfattade 
delger forskaren respondenterna det transkriberade materialet. Respondenten ges då 
möjlighet att korrigera eventuella missuppfattningar och misstolkningar forskaren gjort. 
(Johansson Linfors, 1993:166-167). Alla medverkande har givits möjlighet att granska 
de transkriberingar som erhållits från deras enskilda intervjuer. Med detta menar 
författarna att kriteriet för intersubjektivitet är uppfyllt. 
 
Praktisk användbarhet 
Studiens praktiska användbarhet bestäms med hänsyn till hur tillämpbar den är i 
verkligheten (Johansson-Lindfors, 1993:168). Författarna har byggt studien på 
primärkällor med aktuell data. Med det menat att alla data är inhämtade från bloggars 
och företags aktuella situationer vid skrivande stund (läs; april/maj 2010). Detta medför 
effekten att författarna kan argumentera för att resultaten av studien är användbara i en 
praktisk kontext och inte enbart i det teoretiska. Som ovan nämnts i giltighetskriteriet 
vill författarna betona att den praktiska användbarheten är riktat mot de bloggare som 
tillhör toppskiktet och de företag som vill exponeras via den kanalen.     
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5. EMPIRI OCH ANALYS 
 

Det femte kapitlet består av fem sektioner. För att ge läsaren en inblick i de företag och 
bloggar som ingår i studien ges en kortare presentation av dessa i den inledande 
sektionen. I den nästkommande sektionen presenteras de intervjuer författarna har 
genomfört med de medverkande företagen. Tillsammans med denna empiri analyserar 
och diskuterar författarna de resultat som framkommit. I den tredje sektionen 
presenteras resultaten för intervjuerna med bloggarna. I samband med denna empiriska 
redogörelse analyseras även dessa resultat. Den fjärde sektionen behandlar de 
gemensamma mönster parterna har samt funna synergieffekter. Avslutningsvis 
analyserar författarna de avslutande frågorna från intervjuformuläret för företagen. 

5.1. Blogg och företagspresentationer 
 
Nedan beskrivs de fyra företag och de fem bloggar som författarna intervjuat. Denna 
presentation görs för att läsaren senare i empiri- och analyssektionen ska vara bekant 
med alla medverkade parter.  

5.1.1. Språktidningen 
Språktidningen startade 2007 då chefsredaktör Patrik Hadenius med en 
utbildningsbakgrund som fil. kand. i nordiska språk, upptäckt att det i Sverige inte fanns 
något magasin för de människor som var intresserade av språk och språkets 
uppbyggnad. Hadenius beslöt sig för att utveckla sin idé och besökte därför en mängd 
olika förlag i syfte att få tidningen utgiven. Dock visade ingen av dessa förlag något 
intresse för idén varigenom Hadenius själv sökte upp ett antal finansiärer som beviljade 
honom medel så att han på egen hand kunde uppfylla sin dröm. Inför första numret av 
tidningen hoppades Hadenius och hans redaktion på en prenumerantkrets omkring 
10 000 personer, något som var en missberäkning då tidningens prenumeranter snabbt 
översteg denna siffra. Idag har tidningen drygt 21 000 prenumeranter i hela landet och 
företaget har en omsättning på drygt åtta miljoner kronor. Tidningen vänder sig främst 
till två grupper av läsare; dels de älskar språk och har detta som en stor 
fritidssysselsättning, dels de personer som arbetar med språk såsom journalister, 
svensklärare och redaktörer. 

5.1.2. Bok.nu 
Jens Bäckbom startade tillsammans med två vänner upp siten Bok.nu 2008 vid sidan om 
andra sysselsättningar. Alla tre har sin bakgrund som studenter vid KTH i Stockholm 
där de utvecklade ett system för webbaserade rekommendationer. Idag är Bok.nu en av 
Sveriges största bokrekommendationssiter och bygger på att besökare på siten sätter 
betyg på böcker de har läst i syfte att upplysa andra om de tycker boken är läsvärd eller 
inte. Besökaren kan från Bok.nu klicka sig vidare till Adlibris eller Bokus för att hos 
dem införskaffa boken. Det som skiljer Bok.nu från andra rekommendationssiter för 
böcker är att systemet lagrar vilka böcker besökaren har satt betyg på och kan 
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därigenom rekommendera liknande verk för den intresserade. Bok.nu har utvecklats 
från att vara en site där rekommendationer om böcker kan ges till att bli ett webbaserat 
uppslagsverk för all typ av litteratur.  

5.1.3. First Publishing Group 
Vid intervjun med First Publishing Group var Anders Löfgren respondenten som har 
arbetssysslor med inriktning mot försäljning och annonsering. Företaget First 
Publishing Group har sitt ursprung i Postens specialtidningar men blev senare uppköpta 
av Egmont förlag. First Publishing Group består av ett antal magasin som exempelvis 
Digitalphoto, First Poker och Allt om PC och Teknik. Respondenten Löfgrens 
yrkesverksamma liv startade med arbete i butik och en utbildning inom ekonomi i 
Växjö för att sedermera börja på Postens specialtidningar. Efter ett antal år gick Löfgren 
vidare med att starta ett eget förlag som inriktade sig inom att skriva redaktionella 
nyhetsbrev via e-mail. Detta arbetade respondenten med tills förlaget blev uppköpt av 
First Publishing Group. Förlaget omsätter cirka 45 miljoner kronor och har fem till sex 
tidningar som ges ut på en regelbunden basis samt specialutgåvor som bara ges ut en 
gång i en så kallad one-shoot. First Publishing Group strävar med sina 
marknadskampanjer efter att nå en så stor genomslagskraft med så små möjliga medel 
som möjligt. 

5.1.4. Liberty Silver 
Torgny Persson, grundare av Liberty Silver, innehavare av en magisterexamen i 
nationalekonomi, har tidigare i sin yrkeskarriär arbetat med produkt- och 
tjänsteutveckling. Denna yrkeserfarenhet har bidragit till att Persson arbetat med 
utveckling av diverse nätbaserade casino- och pokerspel. Idén till företaget fick Torgny 
Persson när han i sitt eget konsultföretag arbetade med makroekonomiska devisers 
spinn-off-effekter och upptäckte bristerna i de penningsystem samhället idag verkar i. 
Liberty Silvers affärsidé bygger på att köpa och sälja ädelmetaller som; guld, silver, 
platina och palladium. Företaget har varit aktivt i två år och redan första 
verksamhetsåret hade Liberty Silver en omsättning på cirka 10 miljoner kronor. 
Företagets kunder består i stor grad av personer som tillsammans med Torgny Persson 
anser att det samhälls- och penningsystem som de verkar i inte är hållbart och tror 
därför mer på värdebeständiga tillgångar så som ädelmetaller.  

5.1.5. Cornucopia 
Cornucopia har en utbildningsbakgrund som datavetare men arbetar idag enbart med 
bloggen. Tidigt upptäckte Cornucopia bristerna i de penningsystem som 
världsekonomin bygger på. Med vetskapen om detta problem tillsammans med ett 
allmänt ekonomiintresse startade Cornucopia därför upp bloggen med samma namn 
2008. Bloggen har cirka 35 000 sidvisningar i veckan och av dessa är runt 8000 
besökare unika. I bloggen skriver Cornucopia ofta om ekonomi ur ett avvikande 
perspektiv än vad människor vanligtvis besitter. Ämnen som ofta tas upp är 
frilandsbaserade pengasystem med guld och silver. Detta har medfört stora framgångar 
och idag är Cornucopia den ledande ekonomibloggaren i landet. Cornucopia arbetar på 
heltid med sin blogg och ser stor utvecklingspotential för siten i framtiden. 
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5.1.6. Finansmamman 
Ragna Nordgren eller Finansmamman som hon heter på den ekonomiblogg hon 
bedriver arbetade länge inom flygbranschen. Hon avslutade sin anställning där och 
började istället handla med aktier, något som legat i hennes intresse en längre tid. 
Inspirationen till att börja blogga fick hon från sina barn som var mycket bevandrade 
inom bloggvärlden. Då Ragna Nordgren hade goda kunskaper om aktieaffärer beslöt 
hon sig för att bloggen skulle handla om just detta. Bloggen Finansmamman har varit 
verksam sedan januari 2007 och har för närvarande cirka 4000 besökare i veckan. 
Bloggen är också kopplad till en populär nättidning där troligtvis ännu fler läser den. 
Finansmamman har fått mycket positiv respons och många läsare har inspirerats av 
hennes personliga blogginlägg.  

5.1.7. TKJ.se 
Bloggen ww.tkj.se är vid framställandet av denna uppsats Sveriges största blogg inom 
genren data/it och bedrivs på heltid av Tommy K Johansson som även är chefredaktör 
på tidningen Allt om PC och Teknik. Han skapade sin blogg i maj 2007 och har 
utnyttjat den för att bygga sig ett starkt varumärke. Som ovan nämnts är Tommy K 
Johanssons blogg den största inom sin kategori och det har medfört en stor skara läsare 
som följer bloggen med nästan 10 000 unika besökare varje dag. I bloggen görs inlägg 
om många data- och tekniktjänster men generellt kan det sägas att Tommy K Johansson 
tar upp det som intresserar honom för tillfället. Bloggen fyller funktionen att mer 
utförligt beskriva hur produkter på bästa sätt skall användas för att skapa ett så stort 
värde av produkten som möjligt för läsaren. Tommy K Johansson har förskaffat sina 
kunskaper genom ett gediget intresse för datorer och teknik. Efter avslutade 
gymnasieutbildning började han att arbeta på Postens specialtidningar och efter det har 
han gått vidare till tidningen Allt om PC och Teknik samt bloggandet. En stor möjlighet 
som Tommy K Johansson ser med sin framgång med bloggen är att den möjliggör att 
han kan fokusera på enbart bloggandet och kan hyra in personal till att exempelvis sköta 
redovisningen. 

5.1.8. Prylzonen 
Bloggen www.prylzonen.se har varit uppe sedan två år tillbaka i tiden och tillhör en av 
de mer populära bloggarna inom genren data/it med runt 30 000 unika besökare i 
månaden. Lukas är personen som startade bloggen men har på senare tid tagit hjälp av 
en annan person i sitt skrivande så att det varje dag finns nya inlägg att tillgå. Lukas har 
ingen utbildning av relevans för ämnet på bloggen men har däremot ett brinnande 
intresse för allt som innefattar teknik och prylar. Bloggen drivs som ett hobbyprojekt 
eftersom Lukas har ett annat heltidsarbete, som han vill vara anonym med. De ämnen 
som bloggen fokuserar på att skriva om spänner inom allt från teknikrelaterade varor 
som nya mobiltelefoner till mjukvaruprogram. Lukas skriver inte om varorna på djupet 
utan håller sig till att beskriva dem mer ytligt, vilket möjliggör att läsaren ständigt kan 
hålla sig uppdaterad om nya händelser och lanseringar. Målet med bloggen är att skapa 
en trogen läsarkrets med 20 000 unika besökare varje vecka. 
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5.1.9. Bokhora 
Bokhora är bloggen med det något kontroversiella namnet som består av fem kvinnor 
som skriver om litteratur. Deras blogg är den största i Sverige inom dess genre och har 
varit aktiv sedan 2006 och har cirka 30 000 unika besökare per månad. Den bildades 
efter att två av Bokhororna ansåg att det vore högtid att de skulle skapa en gemensam 
blogg om litteratur. En av dessa två var Jessica Björkäng som har bloggat i stort sedan 
bloggens start, hon började 2003 med en egen blogg som än idag är aktiv. I grunden har 
Björkäng en examen i datorvetenskap, vilket har gjort det naturligt att hon ansvaret för 
annonser och sidans tekniska underhåll. Konceptet till deras framgång är att de är fem 
som bloggar och alla kommer från olika bakgrunder vilket gör att infallsvinklarna blir 
nyaserade och leder till en mer spännande läsning. Bloggen fyller även en funktion som 
ett forum på grund av aktiva läsare som använder kommentatorsfältet till att ventilera 
och utbyta tankar samt erfarenheter om bra och mindre bra böcker. 

5.2. Företag 
 
I denna sektion presenteras de resultat som framkommit från intervjuer med de fyra 
företag som medverkat i denna studie. Först redogör författarna för de svar som 
inkommit i de inledande frågorna för att därefter presentera företagens syn på deras 
marknadsföringsstrategier och samarbete med de bloggare där de exponeras. I samband 
med varje empiridel görs analyser och kopplingar till den framtagna modellen från 
teorikapitlet. 

5.2.1. Inledande frågor 
De inledande frågeställningarna berörde frågor angående respondenternas 
utbildningsbakgrund, yrkesbakgrund, företagets uppkomst och organisationens 
omsättning. De företagspresentationer som kan läsas ovan är ett sammandrag av svaren 
författarna erhållit av respondenterna i det inledande blocket av intervjuformuläret. När 
resultaten analyserats ser författarna att alla de fyra företagsrepresentanter som 
medverkat hade en universitetsutbildning. Både Torgny Persson från Liberty Silver, 
Patrik Hadenius från Språktidningen och Jens Bäckbom från Bok.nu har med grund från 
sin utbildning blivit inspirerade till sina affärsidéer och därifrån senare byggt företagen. 
Anders Löfgren på First Publishing Group har en ekonomiutbildning som även den till 
viss del är kopplad till de arbetsuppgifter han utför på förlaget. Från den information 
författarna erhållit sågs tydliga tecken på att utbildningen respondenterna innehar starkt 
var kopplad till de företag i vilka de var verksamma. 

Samtliga respondenter på företagssidan befann sig i den yngre medelåldern och har 
därför flera år av arbetslivserfarenhet i sitt bagage. Detta ser författarna som positivt då 
respondenternas kunskap angående exempelvis, organisationsstrukturer och allmän 
samhällskännedom sannolikt är större än hos den yngre populationen som nyligen klivit 
ut på arbetsmarknaden. 

Vad det angår företagens storlek upptäckte författarna stora skillnader mellan 
organisationerna. Omsättningen sträckte sig från 10 miljoner kronor för Liberty Silver 
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till endast 200 000 kr för Bok.nu. Anledningen till den stora spridningen berodde till 
stora delar på att Bok.nu bedriver sitt företag som en hobbyverksamhet i anslutning till 
andra tjänster medan de andra företagen arbetar på heltid med verksamheten. 

5.2.2. Företags marknadsföringsstrategier 
Vid intervjutillfällena ställde författarna ett antal olika frågor gällande 
marknadsföringsstrategier för att lokalisera de strategier företagen använder sig av. 
Frågorna gällande dessa strategier kommer att diskuteras men det skall nämnas att alla 
svar eventuell inte kommer att redovisas då författarna kommer att fokusera på dem 
med mest värde för studien. Författarna kommer i detta stycke att redovisa de generella 
marknadsföringsstrategier som företagen har nyttjat.  

Detta stycke startar med frågan rörande företagens målgrupp och om den målgrupp 
dessa har var den samma som de strategiskt aktivt vänder sig till. Jens på Bok.nu 
uppgav att företaget vände sig till litteraturintresserade men att de inte var något 
speciellt demografiskt eller geografiskt segment som eftersträvades med deras strategi. 
Dock kunde de se att merparten av sitt medlemsklientel var i 30 årsåldern. 
Respondenten hade en tanke gällande att det berodde på att de attraherade kunder i sin 
egen ålder. Liberty Silver var inne på ett liknande spår angående att företagets målgrupp 
var svårbestämd utifrån en specifik åldersgrupp eller livssituation. I motsats till detta 
menar Torgny att Liberty Silvers kunder har en likartad världsuppfattning. 

”Målgruppen är mer personer som är varse om systemet, samhällssystemet, 
penningsystemet, baserat på skuld och att detta system inte är hållbart”- Liberty Silver 

Den tredje respondenten, First Publishing Groups målgrupp, var dem som i högsta grad 
var intresserade av antingen teknik, foto eller poker. Med det menade Anders Löfgren 
att de kunder som köper tidningen besitter en gedigen kunskap inom sina respektive 
intresseområden och därmed är villiga att betala ett högt pris för företagets instruerande 
tidningar. First Publishing group eftersträvade därav ingen specifik typ av kunder utan 
dem med intresse som överensstämmer företagets titlar.  

”Det är intresset som är det intressanta”- First Publishing Group 

Språktidningen arbetade däremot intensivt med att locka läsare från två olika segment. 
Det var dels kundsegmentet som arbetar professionellt med språk, till exempel 
journalister, dels dem som i allmänhet var intresserade av språk och önskar utveckla 
sina kunskaper.  

”När vi gör marknadskampanjer så vänder vi oss till båda segmenten. För när vi 
skickar en bilaga i en facktidning så är det samma segment som vi vänder oss till när vi 

skickar med en bilaga i en biltidning eller Fokus. Där når vi inte fackfolket utan 
allmänheten”- Språktidningen 

Det generella som kan fastslås från de fyra respondenterna var att deras målgrupp också 
var dem som de strategiskt har positionerat sig emot. Det ger en tydlig indikation på att 
företagen har en klar verksamhetsprofil om hur dem önskar att deras kunder skall vara. 
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Svaren från respondenterna har medfört att författarna förstått att positioneringen av 
företagen i denna uppsats inte måste innebära att hitta sina kunder inom ett speciellt 
ålderssegment eller ett specifikt geografiskt område. Dock var det snarare viktigt att 
söka efter en homogen grupp av kunder som har en liknande filosofi som företaget. 
Författarna anser att detta borde leda till ett större mervärde av utbytet mellan företaget 
och slutkunden. Följden av att alla respondenter har en vetskap om vad det är för kunder 
som de eftersträvar att positionera sig till och som faktiskt köper deras varor ger 
författarna belägg för att positionering är en aktiv strategi. De företag som inte har en 
klar positionering gentemot sina kunder får till följden att dessa får svårare att överleva i 
den hårda konkurrensen om kunderna. Positioneringsstrategierna stöds av en rad 
författare som Keller (2008:98) Jobber och Fahy, (2009:120).     

För att få en heltäckande bild av företagen ville författarna vidare undersöka hur dessa 
differentierar sig mot sina konkurrenter för att skapa konkurrensfördelar. Detta gjordes 
för att sedan kunna göra en bättre analys av deras generella marknadsföring och 
samarbetet med bloggare. Den fråga som författarna ställde till företagen var ”Vad 
kännetecknar just ert företag?”. First Publishing Group ansåg sig själva vara ett ganska 
litet förlag med mindre resurser än konkurrenterna vilket medförde att de behövde 
arbeta hårdare med differentieringsstrategier för att ha en chans på marknaden. 
Företaget arbetar därför med att attrahera sina potentiella kunder genom att designa 
spännande och iögonfallande omslag, vilket generar att de sticker ut på tidningshyllan. 
Denna strategi har lett till att First Publishing Group säljer betydligt fler lösnummer än 
vad de har prenumeranter. Företaget arbetar även i stor utsträckning med att skicka ut 
nyhetsbrev via e-mail till sina 300 000 medlemmar. I teorikapitlet har det diskuterats 
om att viral marknadsföring är en effektiv metod för att nå ut med kännedom om 
företaget, (Jobber och Fahy, 2009:268). Av den anledningen är det från författarnas 
synvinkel essentiellt att det kan påvisas att det är en metod som aktivt används av 
respondenterna. First Publishing Group vill vidare att deras budskap i e-mailen och med 
sina kampanjer att kunderna förstår att: 

”Om man ser på Allt om PC och Teknik samt fototidningar så kan man se det som så att 
det är ganska instruerande tidningar med tips och trix”- First Publishing Group 

Jens på Bok.nu uppgav att de har valt att synas i rätt forum för att skapa ett surr om 
deras produkter och på så sätt utnyttja den billigare kraften av att folk pratar om dem. 
Martin och Smith (2008:45) stödjer att word-of-mouth är en oerhört effektiv metod för 
att öka kännedomen om sitt företag även om de har en begränsad budget att lägga på 
marknadsföringen. Språktidningen är unika eftersom det inte finns någon annan 
populärvetenskaplig tidning om språk. Den enda konkurrensen som Språktidningen 
möter kommer i form av facklig titlar om språk. Företaget har valt att fylla en lucka på 
marknaden och på så sätt bli pionjärer om att utbilda allmänheten i språkkunskap. Patrik 
på Språktidningen vill även att tidningen ska upplevas på följande vis: 
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”Det är en både rolig och seriös tidning av språk alltså att vi har lyckats blanda seriösa 
med det populärvetenskaplig men allt som vi skriver har en vetenskaplig grund” - 

Språktidningen 

Liberty Silvers differentiering i förhållande till konkurrenterna ligger till grund i att 
Torgny har en ideologisk övertygelse med sitt företag och förklaras bäst av följande 
citat: 

”Konkurrenterna säljer mer guld och silver som vilken annan vara som helst och vill 
tjäna pengar på det medan jag har lite mer av en ideologisk övertygelse. Bakgrunden 

till att jag startade upp Liberty Silver från början var att jag var intresserad av att 
investera i silver just för egen del men det fanns ju i princip ingenstans i Skandinavien 

att få tag på”- Liberty Silver 

Författarna har med hjälp av frågan om vad som kännetecknar företaget kunnat urskilja 
de differentieringsstrategier som företagen använder sig av för att särskilja sig på 
marknaden. Det som företagen framförallt vill åstadkomma med sin differentiering är 
att förmedla det mervärde som det ges av att välja deras varor framför konkurrenterna. 
Det stora problemet som kommer att avhandlas närmare i nästa stycke rör att företagen 
har för lite intresse i att lägga resurser i att marknadsföra sina varor. 
Differentieringsstrategierna stöds av en rad författare, bland annat Uggla (2006:45), 
Kotler et al (2005:421) och Young och Rubicam i Aaker (2002:304-8). 

Den tredje delen av det andra blocket i intervjuformuläret berörde frågor angående hur 
marknadsföringen tar form i företaget. Författarna eftersträvade att få en inblick i hur 
aktivt det företagen arbetade med marknadsföringen och vilka marknadsföringskanaler 
som används. Den största frågan som önskades att få svar på var om det fanns fokus på 
att marknadsföra sina varor?   

Jens på Bok.nu menade att deras arbete med marknadsföringen inte framförallt bestod 
av att köpa exponeringsplaster utan att befinna sig på exempelvis bokmässor som ett 
verktyg för att visa upp företaget. Dock är det är inte så att Bok.nu inte har några 
marknadskampanjer då de bland annat har annonser på ett antal bloggar. Vidare lägger 
de en stor vikt vid att deras marknadsföring består av mer indirekta marknadsåtgärder 
då bland annat genom sökmotoroptimeringen vilket innebär att företaget kommer högt 
upp vid sökningar på Google. Liberty Silver i sin tur bygger sin marknadsföring på att 
hitta kanaler som överensstämmer med företagets profil där grunden ligger i att 
lokalisera de kunder som har en liknande ideologisk övertygelse som företaget. Liberty 
Silver använde sig i stor utsträckning av bloggare med samma ideologiska övertygelse 
till sin marknadsföring vilket gav till följd att förtroendet för företaget ökade. Torgny 
menade att förtroendebyggande var en av hörnstenarna till att nå framgång i hans 
bransch: 

”Viktigt att försöka bygga upp ett förtroende och en trygghet och det försöker jag göra 
genom att visa på att vi står bakom våra produkter ideologiskt.”- Liberty Silver 
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Respondenten Löfgren på First Publishing Group uppgav att de i sin marknadsföring 
arbetade med att öka förståelsen om att deras tidningar var mer nischade i form av mer 
instruerande tidningar än sina konkurrenter. Löfgren önskade att de hade mer resurser 
att lägga på marknadsföringen i förhållande till sina konkurrenter men detta fanns tyvärr 
inte. Det har medfört att de valt att lägga sin marknadsföring över Internet i mer 
nischade kanaler så att de får mer intäkter på varje investerad krona. I stor utsträckning 
använder sig företaget av sina egna kanaler som exempelvis nyhetsbrev, för att 
marknadsföra sig då de monetära resurserna saknas för att genomföra en miljonkampanj 
vid lanseringen av en ny titel.  

Språktidningen använder sig till viss del av affliateprogram i sin marknadsföring, detta 
för att få bättre relaterade sidor till företagets målgrupp vid annonsering. Företaget 
argumenterade för att användandet av affliateprogram möjliggjorde exponering på 
nischade kanaler med ett innehåll passande företaget vilket generde effekten att 
Språktidningen hittade sina kunder. Vidare har de annonser på bloggar som i sin tur ger 
nya prenumeranter på en löpande basis.    

Sammanfattningsvis har författarna hos de fyra intervjuade företagen sett att dem 
positionerat sig väl men många har svårt att sticka ut tydligt från mängden i sin 
differentiering. De mönster som kan urskiljas är att marknadsföringen då blir lidande i 
fallet med våra respondenter. Den uppfattning som förmedlas är att marknadsföring inte 
är en prioriterad del i företagen. Författarna menar att det med en mer effektiv och 
differentierad marknadsföring hos företagen blir lättare att undvika att inte bli en i 
mängden och därigenom nå ut med det specifika budskapet. Det ska dock betonas att 
alla företag använder sig av marknadsföring i mer eller mindre utsträckning men att de 
ekonomiska musklerna avgör i vilken omfattning det sker.  

5.3. Bloggar 
 
Denna sektion följer upplägget av den tidigare sektionen och bygger således på 
presentationer av de resultat som framkommit under telefonintervjuer med de fem 
bloggare som medverkat. I samband med de olika frågeblocken diskuterar och 
analyserar författarna resultaten för att hitta sammanlänkade resultat och vidare koppla 
dessa till den av författarna framtagna modellen. 

5.3.1.  Inledande frågeställningar 
I det inledande stycket av empiri- och analyskapitlet sammanställdes en kortare 
presentation av de bloggare som har varit delaktiga i studien. Bloggarnas presentation är 
ett sammandrag av svaren från det inledande blocket av intervjuformuläret. De frågor 
författarna ställde var angående respondenternas namn, bakgrund både inom arbete och 
utbildning samt besökarantal för bloggen. 

Vid lansering och för att nå framgång med en blogg har författarna kunnat urskilja att 
det inte var väsentligt med utbildning relaterad till bloggens tema. Av de fem bloggare 
som var delaktiga i studien var ingen av dem utbildade inom sitt område. Författarna 
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fick svar om att bloggarna hade anskaffat arbetslivserfarenhet innan dem startade 
bloggen, vilket för dem har genererat uppfattning om hur arbetsmarknaden fungerar. 
Denna upptäckt gav insikt om att bloggarna möjligtvis besatt en större vetskap om 
marknadsförings- och positioneringsstrategier samt vikten av att vara mer unik än sina 
yngre konkurrenter/kollegor. Dock skiljer det sig åt mellan bloggarnas relevanta 
arbetslivserfarenhet i förhållande till bloggens tema. Dem som hade störst relevans till 
sitt bloggskrivande i koppling till sin yrkesbakgrund var Tommy K Johansson som har 
en data/it-blogg samt är verksam på tidningen Allt om PC och Teknik samt Bokhora 
som bedriver en litteraturblogg och skriver varje fredag i Aftonbladet, vilket har en stark 
koppling till deras bloggars innehåll. Det som kan indikeras som ett klart mönster för de 
tre andra respondenterna var att dem var självlärda och hade ett genuint intresse inom 
sitt intressefält. Exempelvis var Lukas på Prylzonen.se enligt egen utsago prylgalning 
och Finansmamman har handlat framgångsrikt med aktier innan hon startade sin blogg. 
Vidare hade Cornucopia upptäckt bristerna med det pengasystem världsekonomin 
bygger på vilket resulterade i att han blivit en kontroversiell person inom vissa 
ekonomikretsar.        

De intervjuade bloggarna var bland de mer populära inom sin genre. Besökarantalet var 
över 1000 unika besökare per vecka för alla bloggare förutom Finansmamman som låg 
något under det talet men hade ändå några tusen unika besökare per månad. Den trend 
som istället för utbildning var ett recept till en stor läskrets var att skriva med ett 
informellt och lättförståligt språk samt att vara genuint intresserade av det som 
diskuteras på bloggen. Detta var något som författarna har kunnat se som ett föredöme 
för andra bloggare då att om intresse finns från bloggarna om vad de skriver så lyser det 
igenom och i sin tur generar en större och mer trogen läskrets.  

De inledande frågorna är utifrån författarnas perspektiv ett viktigt moment att behandla 
eftersom bakgrunden av respondenterna ger läsaren en mer klar bild över dem. Det har 
till följd att läsaren får en större förståelse om respondenterna vilket gör det mer 
lätthanterligt att ta till sig den fortsatta analysen och empirin. 

5.3.2.  Bloggens exponeringsstrategier 
När analys för detta avsnitt i kapitlet behandlas kommer respondenternas svar 
uteslutande analyseras med stegen för att nå den framgångsrika bloggen beskriven av 
Nacht och Chaney (2007:39-42). 

Nacht och Chaney (2007:39) menar att den första essentiella delen i att skapa en 
framgångsrik blogg är att hitta rösten för bloggen fortsätt på att hitta rösten, med andra 
ord att ha en klar strategi om vilka specifika ämnen bloggen ska behandla. Detta 
kommer i sin tur att sätta en prägel på vilka läsare bloggen ämnar sig att rikta sig till. 
När författarna intervjuat respondenterna som innehar en blogg står det klart att samtliga 
av de fem bloggarna hade en klar uppfattning om vilka deras målgrupp var även om inte 
alla aktivt arbetar med att positionera sig mot dem. Bloggen Cornucopia var den ende 
som uttryckligen menade att han inte hade någon strategi för att locka till sig en särskild 
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målgrupp utan hävdade istället att läsare sökt upp bloggen på grund av de likasinnade 
ideologiska tankar läsare och blogg besitter; 

”Jag vet vilken målgrupp jag har som läsare ungefär men jag vänder mig inte mot 
någon utan dem som vill läsa mig gör det.” – Cornucopia 

Det står klart att endast en blogg, Prylzonen.se, aktivt har vidtagit åtgärder för att 
undersöka vilken målgrupp bloggen har. Denna åtgärd bygger på en demografisk 
undersökning där ålder och kön har lokaliserats.  

Författarna anser att samtliga bloggare till stor del lyckats hitta rösten i bloggen och 
med det lyckats positionera sig till de segment som skulle kunna vara intressenter för 
respektive blogg. Dock har denna positionering ofta skett inaktivt vilket troligen berott 
på bloggarnas ringa kunskap kring marknadsföringsstrategier. Författarna anser att en 
av bloggarna mer aktiv positioneringsstrategi skulle kunna resultera i en mer precis 
positionering där fler potentiella läsare hittar till bloggen. 

Alla respondenter beskrev direkt eller indirekt att läsarna på bloggen var mycket lika 
dem själva. Detta fenomen är dock inte något som förvånar författarna då 
respondenterna ofta publicerat inlägg som belyser deras egen personlighet vilket då 
lockat likasinnade läsare till bloggen.  

”Ja det är antagligen sådana som är intresserade av sådant som vi är intresserade av” 
  - Bokhora 

Som en koppling till detta frågade författarna respondenterna huruvida de utgav sig för 
att vara någon annan än sig själva i bloggen. Svaren var entydiga då alla bloggare 
bestämt hävdade att de även i det verkliga livet var samma personer som de utgett sig 
för att vara i bloggen. Tommy K Johansson, grundare av bloggen www.tkj.se menade 
att det var viktigt att vara sig själv då detta ställningstagande är förtroendebyggande 
vilket bidrog till att läsarna återkom till bloggen. Vidare menade Tommy att en blogg 
var mycket mer personlig än en tryckt text då det i en blogg inte finns någon 
redaktionell standard att ta hänsyn till. Detta argument var något som stöddes av en 
majoritet av de andra respondenterna. Argumentet stöds även av Nacht och Chaney 
(2007:39) som betonar vikten med att injicera en personlighet i bloggen för att den ska 
bli framgångsrik. Detta anser författarna att en majoritet av bloggarna har lyckats 
förmedla vilket också troligt är en av förklaringarna till varför dessa bloggare är bland 
de främsta i landet inom sina respektive områden. Exempel på denna typ av 
differentiering, som teorin om att injicera en tydlig personlighet i bloggen i grunden 
bygger på, är uttalanden från exempelvis Cornucopia och Tommy K Johansson: 

”Bloggen har arrogans, avvikande åsikter och är slagkraftig.”- Cornucopia 

”Jag är väldigt personlig. Jag försöker vara utbildande.”- Tommy K Johansson 
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Lukas, grundare av Prylzonen.se var ett undantag, men var däremot medveten om den 
bristande personligheten i bloggen, något som han uppger har skadat både 
trovärdigheten och läsarantalet.  

”Bloggen blir mindre personlig och det kan vara en anledning till att jag har färre 
återkommande besökare nu än förr” – Prylzonen.se 

Med de svar som givits förstår författarna betydelsen av att bloggen har en distinkt 
differentieringsstrategi med en klar profil och ett tydligt ställningstagande. Författarna 
anser därmed att detta påverkar både trovärdigheten och intresset för bloggen och att 
avsaknaden av denna personlighet har en negativ inverkan på bloggens prestation. 

Nästa moment i att bygga den framgångsrika bloggen bygger på att bloggaren bör vara 
informell och konversabel i skrift. Denna aspekt är till viss del kopplat till föregående 
moment om att injicera en särskild personlighet i bloggen. Dock bygger denna del på de 
språkliga aspekterna medan personligheten är kopplat till karaktärsdragen i bloggen. 
Författarna frågade helt sonika respondenterna om de använde ett formellt eller 
informellt språk på bloggen. Samtliga bloggare uppgav att de försökt hålla språket i 
bloggen på en enkel och informell nivå vilket enligt dem bidragit till att fler läsare 
intresserat sig för texterna då både fackmän och entusiaster lätt förstått innebörden av 
inläggen. Flera bloggare menade att denna informellhet även stärkt trovärdigheten i 
bloggen då läsare lättare relaterar till texter där ett vardagligare språk använts på grund 
av en uppfattad känsla av att en ”verklig” person har skrivit inlägget. 

”Jag skriver ganska enkelt, konsist och lättförståligt och slänger mig inte med en massa 
krångliga termer för att alla ska förstå. Sen skriver jag kort då jag själv känner att om 
jag läser en blogg med ett väldigt långt inlägg så orkar jag inte läsa och hoppar då till 

nästa.”  - Finansmamman 

Författarna ser ett samband mellan vikten av att vara informell och bloggarnas 
framgång. Det ter sig som ett tydligt tecken att ett enkelt och personligt språk bidrar till 
att bloggarna intresserar fler läsarkategorier och åldersgrupper. Vad som även 
uppmärksammats är att texten i bloggen i viss mån tjänar på att ha kopplingar till den 
specifika bloggaren. Med detta argument menar författarna att i de fall bloggaren 
uttrycker personliga åsikter eller på något sätt kopplar ett inlägg med en personlig 
anekdot eller erfarenhet så bidrar följaktligen denna reflektion till en ökad trovärdighet 
och ökad läsarkrets. Motargumentet som stöder detta uttalande bygger på 
Prylzonen.se’s uttalande angående avsaknaden av personlighet och personliga 
reflektioner i bloggen. 

Prylzonen.se angående personliga reflektioner: 

”Nej det har jag tyvärr inte. Jag hade gärna haft den kreativa sidan men tyvärr inte. 
Jag lägger tid till att fokusera på mobiltelefoner och dess konkurrenter och går då inte 

in på djupet och tyvärr blir det därför ganska opersonligt.” –Prylzonen.se 
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Båda argumenten gällande att vara lättförståelig, informell och att uttrycka inläggen på 
ett personligt plan kopplas till teorin som Nacht och Chaney (2007:42) benämner som 
att den framgångsrika bloggen bör ha ett informellt och konversabelt språk. Dessa 
forskare menar vidare att trovärdigheten stärks på grund av att läsare upplever att de kan 
relatera till bloggaren på ett annat plan än vad som skulle vara möjligt om texten 
upplevs som strikt och byråkratisk. Resultat blir då också att läsarantalet för bloggen 
ökar. Författarna ser här ett tydligt överensstämmande mellan teori och empiri vilket 
styrker Nacht och Chaneys hela teori om den framgångsrika bloggen ytterligare.  

Den fjärde aspekten som bloggare enligt Nacht och Chaney (2007:42) måste ta i 
beaktning för att ha goda möjligheter att uppnå en framgångsrik blogg är att vara 
vaksam över konkurrensen på bloggmarknaden och där också dra lärdom av andra 
bloggare och hur dessa har lagt upp sina strategier för att försöka locka läsare. På denna 
punkt blir empirin svårtydlig då så gott som alla bloggare författarna intervjuat haft 
varierande synpunkter i frågan. Enligt Björkäng på Bokhora var hon en av de första i 
landet att börja blogga varför hon därför har stor erfarenhet av konkurrensen från andra 
bloggare. Björkäng medgav att hon tidigare känt av konkurrens från andra bloggare men 
då hon själv var en pionjär inom bloggvärlden har hon inte direkt inspirerats av 
konkurrenter. Den största konkurrent bloggen tidigare haft hade istället anslutit sig till 
Bokhora. I fallet med både Cornucopia och Tommy K Johansson hade dessa inte heller 
tagit lärdom från konkurrenter på marknaden utan ser istället sig själva och sina 
erfarenheter som de största inspirationskällorna. Finansmamman såg däremot en 
konkurrens från andra ekonomibloggar. Hennes observation från dessa bloggar var att 
det är svårt att hålla upp en hög inläggsfrekvens under en längre period, varpå enligt 
Finansmamman många bloggar ebbar ut i sanden när de inte får den responsen de 
önskat. Lärdomen från detta menade Finansmamman var att bloggare som ville bli 
framgångsrika måste vara medvetna om att det är tidskrävande att bedriva en blogg som 
ligger i toppskiktet av bloggarna i Sverige.  Prylzonen.se märkte av konkurrensen från 
andra data/it-bloggar och då främst från Tommy K Johansson. Lukas, grundare av 
Prylzonen.se, menade att det var omöjligt att i dagsläget bli lika stor som Tommy K 
Johanssons blogg då Lukas har ett heltidsarbete vilket resulterar i att bloggen mer blir 
något av ett sidoprojekt. Det Lukas lärde sig, som även tidigare nämnts stöds av 
Finansmamman, var att det dagligen tar mycket tid och erfordras en stor frekvens på 
blogginlägg för att behålla sin framgång med bloggen, något som han hade vetskap om 
att Tommy K Johansson hade möjlighet till.  

”Jag skulle önska att jag kunde lägga ner 8-10 timmar per dag på bloggen. Då skulle 
jag också spöa mina konkurrenter med hästlängder.”- Prylzonen.se 

Författarna inser med de ovannämnda svaren att många av de bloggare som blivit 
intervjuade till stor utsträckning inte reflekterat över den konkurrens som finns i landets 
bloggvärld. Inte alltid tas heller stor lärdom av de konkurrerande bloggarna i syfte att 
förbättra sin egen blogg. Detta resultat skiljer sig i många avseenden ifrån vad Nacht 
och Chaney (2007:42) anser som ett viktigt inslag för att skapa en framgångsrik blogg. 
Detta tror författarna beror på att bloggarna inte alltid själva inser att deras idéer i själva 
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verket bygger på någon annan bloggares framgång. Författarna menar vidare med detta 
argument att lärdom i många fall möjligen uppkommer från tidigare enskilda 
misslyckanden och att därför inte bloggare som Cornucopia och Tommy K Johansson 
säger att de tagit lärdom från konkurrenter.  

Den sista delen i teorin om vägen till den framgångsrika bloggen bygger på att 
bloggarna bör känna till sina läsare för att på det sättet tillfredställa deras behov med 
inlägg om ämnen som berör och intresserar dem. Om detta uppnås finns stora 
möjligheter att bibehålla sin befintliga läsarkrets samtidigt som det genom word-of-
mouth ansluter fler nya läsare till bloggen. (Nacht och Chaney, 2007:42). När 
författarna frågade respondenterna om de kände till sina läsare var svaret ett entydigt ja. 
Många av respondenterna uppgav att det fanns en kontinuerlig kontakt med flera av de 
trognaste läsarna. En av de främsta bloggarna som använde denna strategi var Tommy 
K Johansson som menade att denna kontakt var en viktig del i bloggens framgång. 

”Det finns alltid en grupp väldigt hängivna läsare som alltid återkommer och 
kommenterar och dem är ju skitviktiga. Dessa har jag även kontakt med via Facebook 
och Twitter och en del mailar jag med då och då. Den lilla gruppen läsare, hur många 

det nu är, är ju enormt viktiga för det är ju dem som sprider ordet om bloggen.” – 
Tommy K Johansson 

Alla respondenter hade fått önskemål från läsare angående vad som borde publiceras i 
bloggen. För fyra av de fem bloggare författarna intervjuat skedde detta så gott som 
dagligen och bloggarna tillgodosåg ofta de önskemål som inkom med att antingen ge ett 
direkt svar på önskemålet eller att använda önskemålet som en inspiration till 
kommande blogginlägg. Den bloggare som sällan fick önskemål från läsare var 
Prylzonen.se. I dennes fall var det oftare företag och PR-byråer som kom med förslag 
angående vad de önskade skulle tas upp i bloggen. Detta menade Lukas på Prylzonen.se 
berodde på att han skrev om teknik som företag önskade få gratis exponering för via 
hans blogg. Författarna ser här tydliga mönster i att Prylzonen.se och dennes allierade 
företag använder sig av stealth marketing för att locka läsare och kunder till sin blogg, 
respektive företag, vilket också är en beskriven marknadsföringsteknik av bland annat 
Goodman (2006:108). 

Prylzonen.se angående företagens vilja till gratis reklam: 

”Företagen är ganska snabba på att snappa upp oss som skriver om teknik då de 
givetvis vill synas utan att betala för det.” – Prylzonen.se 

Cornucopia angående önskemål från läsare: 

”Ja, jag får ju flera förslag om att skriva saker dagligen. Och det är inte sällan jag 
skriver om något som läsare föreslår då jag vet att dessa är regelbundna läsare som vet 

vad jag skriver om och vad jag tycker. Så det är ganska ofta jag spinner vidare på 
något av det, dock skriver jag inte nödvändigtvis vad de tipsade om utan kanske mer 

med en annan infallsvinkel och spinner vidare på det.” – Cornucopia 
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Författarna uppfattar att bloggarna upplever att det är viktigt att ta hänsyn till de 
önskemål som inkommer för att bibehålla sin position gentemot konkurrerande 
bloggare. Vidare förstår författarna även att många av de bloggare som blivit 
intervjuade upplevt att deras mest trogna läsare har en klart avgörande betydelse för 
bloggens framgång då dessa sprider informationen om bloggen vidare till bekanta och 
andra personer med samma intresse via word-of-mouth. Många av de största bloggarnas 
anhängare har i vissa fall även egna bloggar som behandlar liknande ämnen. Dessa 
omnämner då emellanåt respondenterna i sina bloggar och på det viset ökar 
kännedomen om bloggen.  

5.3.3. Den framgångsrika bloggens kärna 
När intervjuerna med bloggarna närmade sig sitt slut ombad samtliga medverkande att 
svara på om de ansåg sin blogg som framgångsrik och varför de gjorde det. Detta 
gjordes som tidigare nämnts i kapitel 4 för att respondenten skulle lämna intervjun med 
en positiv upplevelse då de hade möjligheten att berätta om sin framgång. Frågan hade 
också en andra innebörd. Då författarna valt respondenterna på grund av deras framgång 
önskades ett uttalande från dessa huruvida de själva såg sig som framgångsrika. Svaret 
respondenterna givit kunde då sedan analyseras utifrån Nacht och Chaneys (2007:39-
42) modell för att se om svaren de uppgivit genom intervjun också var signifikant med 
deras framgång. Mer specifikt menar författarna att i de fall svaren bloggarna uppgivit 
överensstämde med rekommendationerna från modellen borde bloggen av respondenten 
betraktas som framgångsrik. I de fall många svar frångick rekommendationerna i 
modellen borde bloggen då från respondenten uppfattas som ej framgångsrik. Denna 
sista frågeställningen från intervjuformuläret väljer författarna att publicera i denna del 
av kapitlet (istället för i slutet av kapitlet som är fallet för företagets sista 
frågeställning). Detta då den avslutande frågan för bloggarna väver samman Nacht och 
Chaneys (2007:39-42) modell till en helhetsbild, något som skulle varit mer svårtydligt 
om analysen av denna fråga publicerats sist i detta kapitel. 

 När författarna analyserar de fem kategorierna för Nacht och Chaneys (2007:39-42) 
modell om den framgångsrika bloggen för de fem bloggare som ingått i studien i 
koppling till det svar som angivits i slutet av intervjun framgår ett tydligt mönster. I de 
fyra fall där bloggen utav respondenterna uppfattats som framgångsrik har också 
rekommendationerna från modellen, medvetet eller omedvetet, till stor del följts. Dessa 
svar är givna av alla bloggare utom Prylzonen.se. Cornucopia, Finansmamman, Tommy 
K Johansson och Bokhora har till stora delar hittat en tydlig målgrupp (aktivt eller 
passivt), lyckats sticka ut från mängden av andra bloggar inom respektive 
bloggkategori, vara personliga och informella, i större utsträckning kunnat analysera 
marknaden och lyssnat till önskemål och rekommendationer från sina läsare. Detta har 
medfört att de genom många timmars hårt arbete med bloggen varje dag lyckats vara 
bland de främsta bloggarna i landet inom respektive bloggkategori. 

Svar angående om Bokhora ser sig som framgångsrika: 

”Ja jag skulle väl ljuga om jag skulle säga något annat. Ja men absolut.” – Bokhora 
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Tommy K Johansson om varför han anser sin blogg som framgångsrik: 

”Det är för att den är lätt och ofta reflekterar. Men framgången är när andra bloggare 
läser och refererar till mig. Det tycker jag är framgångsrikt och även när andra medier 
ringer upp mig. Till exempel som att ni ringer upp mig nu är ett tecken på att jag gör 
något rätt. Om jag hade haft en pytteliten blogg hade ni inte ringt mig.” – Tommy K 

Johansson 

Förklaringen till att Prylzonen.se inte ser sig själv som framgångsrik har sin bakgrund i 
att Lukas har ett heltidsarbete och därför inte har möjlighet att lägga ner samma tid på 
bloggen. Inte heller kopplas inläggen ihop med personliga värderingar och omdömen 
samt att förslag från läsare om ämnen som ska behandlas är sällsynta. Förklaringen till 
fenomenet kan till viss del ligga i data/it-kategorins natur då läsare inte är medvetna om 
vilka teknikprodukter som är i färd att lanseras samt att det möjligen kan vara svårt att 
ge en personlig koppling till produkter bloggaren själv inte i många fall har testat.  

5.4. Gemensamma mönster 
Fram till denna del i kapitlet har författarna presenterat och analyserat svaren för 
samtliga respondenter uppdelat på huruvida de var en blogg eller ett företag. Nedan 
behandlas de frågeställningar som berör båda parter för att på detta sätt hitta 
gemensamma mönster och ömsesidiga tendenser mellan bloggarna och företagen med 
målet att förstå uppkomna synergieffekter. 

5.4.1. Tid med marknadsföring via bloggar  
De fyra intervjuade företagen har varit varierande involverade i samarbete med 
bloggare. Det som är av intresse i detta fall är att författarna har av de empiriska data 
kunnat utröna att det förekommit olika slags typer av samarbete. Vissa av företagen 
använde bloggen som ett viktigt inslag i marknadsföringen i ett initialt skede av företags 
existens medan andra företag nyligen har valt att använda denna strategi för att nå ut 
med sitt budskap till en bredare publik. Bäckbom på Bok.nu valde att utnyttja 
bloggosfären redan från starten med tanken att det skulle hjälpa till att öka trafiken till 
sidan, vilket har visat sig vara en fungerande metod. Språktidningen har varit aktiv på 
bloggar vid ett antal olika tillfällen med varierande utgång. Vid de första försöken 
uppgav Hadenius att de endast valde att ha en banner med uppmaningen att läsa 
Språktidningen, vilket icke gav ett önskvärt resultat. Det som har visat sig att vara en 
mer framgångsrik metod är att på bloggen formulera ett erbjudande genom en mer 
regelrätt kampanj, vilket på så sätt generar nya prenumeranter. Hadenius gav svaret att 
den senare metod ger en bättre genomslagskraft men att som med de flesta 
marknadskampanjer måste det finns ett tålamod innan de storslagna resultaten uppnås. 
Liberty Silver var i det inledande skedet med företaget restriktiv med sin 
marknadsföring fast över tiden har Torgny intensifierat exponeringen på bloggar. Då 
med fokus på de bloggar som delar hans ideologiska övertygelse om att det 
pengasystem som finns i dagens samhälle inte är hållbart. First Publishing Group har 
haft under en längre tid en form av samarbete med Sveriges största data/it -blogg vilket i 
sin tur har lett till fler kunder. 
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5.4.2. Överensstämmande företags- och bloggprofiler 
Till detta stycke kommer författarna att redovisa för huruvida företag och bloggare 
anser att deras profil bör vara överensstämmande vid ett samarbete.   

Bokhora hade tidigare ansett att det varit viktigt med att annonsörerna var 
överensstämmande med bloggens innehåll. Istället argumenterade Bokhora nu för att 
kunder/läsare var vana vid olika typer av marknadsföring på siter och skulle därmed 
kunna tänka sig att även ha annonser som inte var typiska för deras litteraturblogg. 
Prylzonen.se var inne på samma tankebana som Bokhora gällande att annonsörerna från 
en annan genre inte nämnvärt skulle påverka bloggens trovärdighet. Dock skulle han 
inte publiceras annonser med etiskt tvivelaktigt innehåll. Tommy K Johansson tyckte att 
det är viktigt att annonserna överensstämmer med kategorin för bloggen. Dock har 
Johansson tjänat en del pengar på annonser som var etiskt tveksamma men valt att ta 
bort dessa då han ansåg att det skulle kunna skada bloggens trovärdighet. 

”Jag har haft andra annonser och det funkade men jag insåg sedan att jag var tvungen 
att ta mitt ansvar”- Tommy K Johansson 

Cornucopia i sin tur menade bestämt att inga andra annonser än sådana som var 
kopplade till ekonomi skulle vara lönsamma och påverka trovärdighet negativt för hans 
blogg. Då han provat med diverse andra annonser vet han att detta inte resulterat i någon 
vinst och därför valt att ta bort dem annonserna. Finansmamman delar Cornucopias och 
Tommy K Johanssons uppfattning om att det bör för bloggen vara relevanta företag som 
exponeras på bloggen.  

Sett till företagens perspektiv så ansåg Språktidningen att det inte hade någon betydelse 
genom vilket media tidningen exponeras på grund av att de inte har imageannonserar 
utan formulerar ett erbjudande. De vill finna språkintresserade och var av åsikten att 
deras målgrupp existerar överallt. Skulle de däremot profilera tidningen i sina annonser 
hade det varit av större vikt att bloggens innehåll vara överensstämmande med 
företagets profil.  

”För oss är det viktiga kunden och vi har ingen imageannonsering. Fast om det skulle 
vara så att vi skulle profilera tidningen då skulle omgivningen var viktig”- 

Språktidningen 

First Publishing Group och Bok.nu var av en liknande uppfattning som Språktidningen 
gällande att dessa företag fokuserar på sin målgrupp och därför är bloggens innehåll 
mindre viktigt så länge målgruppen finns representerad som läsare av bloggen. Dock 
vill de betona att bloggarna måste hålla sig med en etisk försvarbar ton.  Liberty Silver 
tyckte det var viktigt att synas på siter där läsarna och bloggaren delar företagets 
ideologiska övertygelse, detta för att säkerställa att annonseringen generade företaget 
trovärdighet. Dock kan han tänka sig alla typer av kunder, även dem som inte delar hans 
ideologi men att dem i så fall får söka sig till företaget och inte vice versa. 
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Författarna kan av respondenternas svar därmed fastslå att det som är av mer vikt för 
företaget är att bloggens läsare är den målgrupp företaget söker snarare än att bloggens 
innehåll är överensstämmande med företagets profil. För bloggarna var det däremot 
viktigare att företagens annonsering var i linje med bloggens innehåll. Av detta kan 
författarna se indikationer på att bloggen i stor utsträckning avgör om ett företags 
exponering är rätt för deras blogg.  

5.4.3. Stealth marketing mellan företag och bloggare 
Stealth marketing är en teori som var med i teoretiska referensramen och betyder att det 
inte för kunden/läsaren är uppenbart vem som står bakom budskapet. Användandet av 
denna teori kan vara ett bra sätt att öka vetskapen om företaget till en relativt låg 
monetär insats. Bland de forskare som har tittat närmare på stealth markting finns 
exempelvis Kaikati och Kaikati (2004:8) och Goodman (2006:108).  

Författarna börjar med att diskutera stealth marketing utifrån bloggarna perspektiv. 
Tommy K Johansson uppgav att han har vid ett antal tillfällen omnämnt ett företags 
produkter efter att företaget har kontaktat honom. Dock ville Johansson klargöra att 
produkterna endast finns med på bloggen om han själv ansåg att produkterna levde upp 
till hans krav. Finansmamman och Bokhora skulle inte kunna tänka sig att ta upp något 
om ett företags produkter, då de var av åsikten att det skulle påverka trovärdigheten och 
opartiskheten negativt i bloggen. Cornucopia skrev om produkter som lanserades av 
Liberty Silver samt att han har rabattkoder till Liberty Silver på bloggen, vilket gör att 
det inte helt uppfyller kraven för stealth marketing eftersom det är relativt lätt att förstå 
att de två har någon form av samarbete sinsemellan. Den sista respondenten för 
bloggarna Prylzonen.se var positiv till att skriva om produkter då det generar inkomster 
för bloggen genom att han ökar trafiken på sina annonsörers hemsidor.  

Företagen uppgav att de generellt sett inte har någon inverkan på vad som bloggarna 
skriver men Liberty Silver var av uppfattningen att ju mer som bloggarna i ett positivt 
tonläge benämner företagets produkter desto mer pengar kan bloggaren tjäna.  

5.4.4. Värdeskapande relationers utmynnande i synergieffekter 
Då författarna ville få en uppfattning på vilka sätt värdeskapande samarbeten mellan 
bloggare och företag uppstått samt hur detta har resulterat i synergieffekter för båda 
parter ombad författarna först bloggar berätta vilka mervärden de ansåg att samarbetet 
med företagen hade givit dem. Cornucopia förklarade att det för honom största värde 
han upplevt är att bloggen genom samarbetet och då mer specifikt annonseringen har 
kunnat påvisa för läsarna att bloggen faktiskt har betalande och seriösa företag som 
sympatiserar med bloggarens tankar. Detta har enligt Cornucopia stärkt trovärdigheten 
för bloggen. Beviset på det menade Cornucopia låg i att många läsare följer bloggens 
tips och råd när förslag på investeringar diskuteras. Men även ökningen av läsare i 
bloggen var något som både Cornucopia och Bokhora menade var ett tydligt tecken på 
ett värdeskapande samarbete. Båda bloggare ansåg att denna ökning av läsare inte skulle 
kunnat uppstå utan samarbetet med de annonserande företagen. 
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”Men det som ger mest värde är att jag faktiskt kan påvisa att det är annonsörer som 
betalar för plats på min blogg. Och jag kan även påtala att de genererar en hel del 

pengar via denna annonsering.” - Cornucopia 

Prylzonen.se hade inga direkta uppgifter angående om annonsörerna på bloggen har 
skapat mer värde av något slag men Lukas underströk ända att magkänslan sa honom att 
företagen som annonserar på bloggen sannolikt har bidragit till en ökad läsarkrets och 
ökade intäkter för bloggen. 

Finansmamman var däremot splittrad i frågan angående om bloggen givit henne ökat 
värde på grund av annonserna. Hon hade direkt inte sett att läsarantalet skulle varit 
korrelerat med annonserna på siten varpå författarna inte kan uttala sig mer om denna 
blogg i frågan.    

Tommy K Johansson menade att värdet med annonserna har varit direkt avgörande för 
hans verksamhet, även om han ansåg att bloggen skulle varit mer designmässigt 
tilltalande utan annonser. Tommy förklarade att han utan annonsernas intäkter inte 
skulle ha haft drivet och tiden att lägga ner så mycket arbete på bloggen varje dag. 
Värdena som Tommy ansåg att samarbetet mellan hans blogg och annonsörerna 
genererat är i form av trovärdighet, ökad läsarkrets och inkomst.   

”Ja annonserna är ju mitt levebröd.” – Tommy K Johansson 

När författarna därefter intervjuade företagen angående hur dem ansåg att bloggen varit 
en värdeskapande resurs för deras företag förklarade både Liberty Silver och Bok.nu att 
exponeringen på bloggar definitivt bidragit till att företaget erhållit fler kunder utifrån 
samarbetet. Argumentet stöddes också av First Publishing Group även om dessa ansåg 
att exponeringen på bloggarna var av mindre betydelse. Liberty Silver kunde analysera 
resultatet av annonseringen då kunderna som genererades från bloggar ofta använt 
rabattkoder vid köp av ädelmetaller vilka erhållits från ekonomibloggarna. Bok.nu 
förstod att de nya kunderna inte enbart kom från bloggen i sig utan att de nya kunderna 
genom word-of-mouth tipsat människor i deras närhet om att besöka hemsidan och 
ansluta sig till företaget. Samma tendens uppfattades av Liberty Silver som menade att 
kännedomen om företaget spridits som ringar på vattnet tack vare bloggen. Bäckbom 
som är grundare av Bok.nu hävdade att den ökade exponeringen även hade skett hos 
bloggen via dubbeltrafik där kunder hos Bok.nu klickar sig vidare från företaget till 
bloggen och vice versa. När författarna frågade om företaget skulle överleva utan 
samarbetet med bloggar menade Bäckbom slutligen att då Bok.nu inte är den 
huvudsakliga sysselsättningen så skulle företaget överleva oavsett om de samarbetat 
med bloggarna eller ej, dock skulle antagligen inte besöksfrekvensen vara lika 
omfattande.  

Vidare anser Liberty Silver att samarbetet med bloggarna är förtroendebyggande då 
läsare lyssnar till investeringsråd av bloggare som Cornucopia och om denne råder 
läsarna att handla med ädelmetaller från Liberty Silver ökar företagets förtroende på 
marknaden. Samarbetet bygger således på en incitamentsrelation där båda parter tjänar 
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pengar på att exponeras hos varandra. Då företaget har en stor omsättning på relativt få 
varor de levererar förklarade grundaren Torgny att de klarade sig utan bloggarna men 
tyckte fortfarande att dessa var en otroligt viktig marknadsföringskanal som de 
definitivt skulle fortsätta att använda.  

”Ja, det är förtroendebyggande. Cornucopia har ju varit aktiv länge. Innan skrev han 
på aktiesidan VCW och sen som bloggare. Så jag menar, hans rekommendation av 

företaget när folk funderar på att investera ädelmetaller väger ju tungt då han uppfattas 
som ganska riskkonservativ.” – Liberty Silver 

Språktidningen ansåg att exponeringen på bloggarna inte genererade en betydande 
större kundskara men att annonseringen fortfarande var värdeskapande då företaget bara 
betalade bloggarna per antal klick och på så vis inte hade några utlägg för annonserna. 
Författarna anser att Språktidningen åsidosätter värdet på den ökade vetskapen om 
företaget då detta möjligen indirekt i sin tur ökar prenumerantantalet hos vilka de senare 
bygger sina långvariga kundrelationer med. Slutligen ansåg Språktidningen att 
annonseringen på bloggarna var ett utmärkt komplement till sina andra 
marknadsföringskanaler. Det främsta värdet Språktidningen ansåg att samarbetet med 
bloggar hade genererat var att de hjälpt bloggarna med ökade inkomster och bloggarna 
företaget med fler prenumeranter.  

När empirin för frågeställningar angående samarbeten mellan företag och bloggare 
presenterats ska nu författarna analysera de svar som ställts av båda parter för att kunna 
fastställa vilka synergieffekter som dessa uppfattar att samarbetet dem emellan har 
genererat. 

Ur resultaten av de frågor om samarbeten som ställts till samtliga respondenter har 
författarna kunnat urskilja fyra tydliga områden där samarbetet parterna emellan 
genererat synergieffekter i vilka de sammanlagda värdena av samarbetet är större än de 
värden parterna kunnat skapa på egen hand. Dessa synergieffekter är; ökad trovärdighet, 
ökad exponering, ökad läsar-/kundkrets och ökade intäkter. Det ska betonas att de fyra 
synergieffekter författarna hittat inte innehas av samtliga respondenter men att minst en 
synergieffekt har genererats av samarbetet mellan alla medverkande bloggare och 
företag. Den inledande synergieffekten som kunnat uppvisas av flera företag och 
bloggare är en ökad trovärdighet för den verksamhet de bedriver. Detta genom att 
företag använt sig av seriösa bloggare för att nå ut med sitt budskap. Dessa bloggare 
innehar alltid en liknande målgrupp som företagen vilket kan vara en av förklaringarna 
till att denna synergieffekt uppnåtts. Författarna hävdar att det finns en stark indikation 
på att trovärdigheten en av parterna initialt innehar används av den andra parten för att 
totalt sett skapa en större trovärdighet för båda parter. Ett bevis som styrker detta 
uttalande rör Liberty Silver som i ett initialt skede av företaget tog kontakt med 
Cornucopia då denne bloggare sedan tidigare hade en god trovärdighet bland de 
segment företaget ämnade att positionera sig till. Liberty Silver har genom Cornucopias 
blogg skapat sig en stark egen trovärdighet bland ädelmetallintresserade. Detta har i sin 
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tur stärkt Cornucopias trovärdighet ytterligare varpå båda parter idag i Sverige är 
ledande inom sina respektive områden. 

Den andra synergieffekten författarna upptäckt efter analys av de empiriska data som 
erhållits från intervjuerna är den ökade exponeringen bloggen och företaget ger 
varandra på grund av samarbetet. Författarna anser att denna synergieffekt å ena sidan 
uppstått då bloggarna uppvisat annonser som är kopplade till det ämnesområde bloggen 
behandlar. Detta har i sin tur resulterat i att intresserade läsare uppmärksammat 
företagets budskap. På grund av att företagen synnerligen ofta annonserar på ett flertal 
bloggar med liknande målgrupp som företaget vid ett och samma tillfälle skapas en 
igenkänning av den relaterade annonsen hos läsarna på många av de bloggar de besöker. 
Ett flertal bloggar som ingått i denna studie har å andra sidan skapat denna synergieffekt 
då de medgivit att de omnämner annonsören i texten vilket enligt författarna förmedlar 
en större vetskap om företaget till läsaren. Liknande strategi kan uppvisas hos en del av 
företagen då dessa länkar sin verksamhet till bloggen via ”annons” eller omnämnande 
och därigenom tillkännager eller rekommenderar kunden att besöka bloggen. På detta 
vis hjälper parterna varandra att genom exponering skapa en större blogg- och 
företagskännedom bland de segment de ämnar positionera sig emot, något som 
uppenbart inte varit fallet om inte samarbetet funnits. 

Den tredje synergieffekten är en ökad läsar- och kundkrets. Målet varje företag och 
blogg enligt författarna önskar uppnå är att generera tillväxt i antalet kunder och antalet 
läsare. Samarbetet parterna emellan öppnar upp möjligheterna till detta mål. På samma 
sätt som exponeringen ökar när företagen och bloggar samarbetar ökar också de 
potentiella läsarna och kunderna. För att ge ytterligare incitament till framförallt kunder 
att göra inköp hos företagen förekommer i vissa fall att bloggaren skriver ut rabattkoder 
eller att dessa lovordar en produkt till ett rabatterat pris för att därefter direkt länka till 
produkten på företagets hemsida. För att generera fler läsare till bloggarna förekommer 
det att företag rekommenderar sina kunder att börja läsa en specifik blogg då den följer 
samma åsikter och har en liknande målgrupp som företaget. En ökad kundkrets kan 
också indirekt utvecklas med hjälp av företaget då internetanvändare som är ute efter 
rabatter på specifika produkter gör sökningar på rabattkoder eller realisationer, något 
som är publicerat på bloggen. Då internetanvändaren hittar en länk om en intressant 
rabattkod på en sökmotor kommer denne att klicka sig vidare till bloggen för att hämta 
koden. Om internetanvändaren uppfattar att den besökta bloggen rör ämnen som denne 
är intresserad av menar författarna att det finns goda möjligheter att denne 
internetanvändare fortsätter att läsa bloggen och möjligen även rekommenderar den för 
bekanta. 

Den sista synergieffekten där en majoritet av respondenterna svarat att de upplever att 
parterna blivit behjälpta av samarbetet gör gällande de ökade intäkterna av 
annonseringen på bloggar. Författarna menar att företagen har förstått att bloggar är en 
billig, eller i vissa fall, gratis marknadsföringskanal i vilken de får en stor avkastning på 
varje investerad krona. Då företagen många gånger endast behöver betala bloggaren i de 
fall en bloggläsare klickar på annonsen (en så kallad affiliateannons) och sedan köper en 
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produkt från företaget uppstår inga utlägg varpå företaget kan publicera annonser på en 
rad bloggar utan att i grunden behöva betala för annonsplatsen. I de fall annonsplatsen 
är köpt på förhand har företaget hittat bloggar som är mycket nischade mot företagets 
egen målgrupp vilket bidrar till att många av bloggarnas besökare även klickar sig 
vidare till företaget för att där göra inköp. För bloggarens del är annonserna i många fall 
en god inkomstkälla då författarna förstått att många bloggare valt sina annonsörer med 
omsorg och på det sättet fått sina läsare intresserade av att klicka sig vidare till 
företaget, något som bloggarna tjänar provision på. I de fall företagen köpt 
annonsplatser utgår en procentuell vinst bloggaren på de inköp som läsaren gjort hos 
företaget. I både fallet med företaget och bloggaren så genereras inkomster i många fall 
helt utan några egna utlägg, något som inte skulle varit en möjlighet om parterna 
sinsemellan inte hade samarbetat.   

5.5. Avslutande frågor – företag 
När företagen intervjuats om samarbetena med bloggarna hade författarna med de tre 
avslutande frågorna eftersträvan att undersöka om huruvida respondenten ansåg att 
Internet och framförallt bloggar tillhör framtidens exponeringskanal och om företagen 
hade för avsikt att utöka sitt samarbete med bloggarna samt om dem ansåg att deras 
företag är framgångsrikt och om bloggen har hjälpt till med framgången.  

Författarna har valt att redovisa svaret var fråga för sig och börjar med frågan om 
Internet och framförallt bloggen kunde vara den framtida exponeringskanalen. De fyra 
intervjuade företagen var alla övertygade om att Internet är en exponeringskanal som 
kommer att var en maktfaktor i framtiden. Dessa svar var väntade då Internet är en 
kanal som funnits i många år men samtidigt ansåg författarna att det var bra att få 
verifierat att respondenterna delade författarnas förutbestämda uppfattning, något som 
också stöds av Stephen och Toubia (2010:215). Frågan med ett större intresse till 
studien var deras inställning till om bloggar kommer att vara en exponeringskanal av 
värde i framtiden. På denna fråga gav respondenterna olika svar, Språktidningen ansåg 
att företaget skulle klara sig utan Internet helt och hållet men medgav att bloggosfären 
har varit behjälpöig till att öka vetskapen om tidningen. Vid starten av tidningen var det 
många bloggare som skrev om företaget vilket bevisade att word-of-mouth kan generera 
kunder och ge företaget en värdefull kundkrets i inledningsskedet. Löfgren på First 
Publishing Group var först tveksam till att bloggarna skulle kunna vara något att räkna 
med i framtiden men efter en viss diskussion kom Löfgren fram till att de har bloggare 
på sin hemsida för tidningen First Poker vilka de skulle utöka sitt samarbete med samt 
då även börja blogga för andra tidskriftstitlar inom förlaget. Det som företaget hade 
tillämpat var att tre pokerspelare skrev om sitt spelande, vilket gav ett större förtroende 
om att tidningen förbättrar läsarnas pokerspelande. Bäckbom på Bok.nu var också 
tveksamt inställd till bloggens framtida möjligheter och uttryckte sig enligt följande: 

”Den aldrig sinande floran av Internetkanaler är sådant som bildar framtiden men 
exakt hur den floran kommer att se ut och hur stor andel bloggare det kommer vara det 

är svårt att säga”- Bok.nu 
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Torgny på Liberty Silver var inne på samma spår med att internetkanalerna inte är 
bestående och att Internet är en plattform som är föränderlig samt att det är nästintill 
omöjligt att veta vad som är nästa steg i utvecklingen. Liberty Silver uttryckte sig enligt 
följande: 

”Det är ju föränderligt hela tiden. Bloggen kanske övergår i någon annan typ av 
kommunikationskanal”- Liberty Silver 

I den näst sista frågan undrade författarna om företaget planerar att utöka sitt samarbete 
med bloggarna. Liberty Silver meddelade att han skulle göra om sin hemsida till att vara 
mer en interaktiv plattform där vilka bloggare skulle kunna vara verksam. Vidare att 
bygga ett forum där personer som är negativt inställda till det pengasysystem som 
ekonomin bygger på idag kan ventilera sina åsikter. Dem andra respondenterna var mer 
återhållsamma i sina svar och ville helst avvakta och se vilken genomslagskraft bloggen 
har innan det satsas fullt på att ha ett nära samarbete.  

”Det är ju inte direkt värt för vår del att sitta och skicka över material med 
uppdateringar eller nya grejer till en bloggare som har en begränsad räckvidd”- First 

Publishing Group 

Genom att få en vetskap om hur inställningen till att fortsätta sitt samarbete med 
bloggare från företagets perspektiv gav det författarna en anvisning om huruvida 
företagen besitter kunskap för de synergieffekter som kan uppnås. Det som författarna 
har sett är att affliateprogrammen gör att företagen blir mindre involverade i sina val av 
exponeringskanaler. Risken med detta är att företagen går miste om de synergieffekter 
som har kunnat påvisas i det tidigare stycket av kapitlet.    

Den sista frågan som ställdes till företagen var om de ansåg att deras företag är 
framgångsrikt och om bloggen har en del i denna framgång. Alla respondenterna angav 
att de var mer eller mindre nöjda med vad företaget har åstadkommit. Liberty Silver var 
av den uppfattningen att han var tillfredställda med hur det såg ut i dagens läge men att 
han alltid ser nästa möjlighet och därmed hela tiden undersöker hur saker och ting kan 
utvecklas för att växa ytterligare. 

”Expansionsmöjligheterna är helt enorma, jag har hur många idéer som helst på hur 
man kan expandera verksamheten”- Liberty silver 

Respondenterna var relativt nöjda med vad bloggarna givit dem i form av ett större 
värde med sitt företag. Bok.nu, Liberty Silver och Språktidningen medgav att 
bloggvärlden är en exponeringskanal som inte skall bortses från då den hjälper till att 
öka vetskapen om företagens existens.  

”Absolut och framförallt initialt där det fanns andra bloggare som bidrog till att ge 
trovärdigt och bra innehåll på vår site” -Bok.nu 

Antingen kan det vara en aktiv strategi att från företagen att vara synliga på bloggar 
eller av olika anledningar, som word-of-mouth, försöka bli omnämnda och bidra till en 
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ökad exponering inom bloggosfären. Företaget kan sedermera använda denna 
omnämning ytterligare genom att förse bloggaren med produkter.  

”Vi uppmuntrade på det viset att vi underlättade för bloggarna att göra det men det var 
ingen aktiv strategi”- Språktidningen 

Dock vill författarna mena att det bör vara en aktiv strategi för att skylta med sina varor 
på bloggar eller andra lämpliga kanaler. Det författarna anser viktigast att ta med sig 
från de avslutande frågorna är att företagen förstår och använder sig av de potentiella 
synergieffekter som kan uppnås vid ett givande samarbete med bloggare. Vidare menar 
författarna att bloggen med största sannolikhet är en viktig aktör inom 
marknadsföringen i framtiden dock eventuellt i en modifierad form. Detta är en av 
många fördelar med att använda sig av Internet som exponeringskanal eftersom likväl 
små som stora företag ges en chans att förmedla budskapet med sina varor, antingen via 
nischade eller bredare kanaler för att nå den mest attraktiva målgruppen.    
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6. SLUTDISKUSSION OCH VIDARE FORSKNING 
 

I det avslutande kapitlet framställer författarna de slutsatser studien uppbringat genom 
analys av de empiriska data som inhämtats via intervjuobjekten. För att ge läsaren en 
uppdatering om vad studien ämnar undersöka presenteras nedan 
problemformuleringen. Vidare kommer bakgrundsfaktorerna lätt överskådligt belysas 
för att ge en insikt till upprinnelsen av synergieffekterna. Kapitlet avslutas med att 
författarna ger förslag på vidare forskning och självkritik till uppsatsen. 

6.1. Slutsats 
För att kunna dra en slutsats angående författarnas problemformulering vill dessa först 
presentera bakgrundsfaktorerna för företagen och bloggen, vilka lett fram till 
slutsatserna om de synergieffekter ett samarbete mellan dem generat. Detta kommer att 
ge läsaren en förståelse om vikten av parternas samarbete. Problemformuleringen med 
efterkommande slutsatser presenteras nedan: 

Hur nyttjar bloggar och företag varandra för att skapa synergieffekter för båda 
parter, samt vilka är dessa synergieffekter? 

 

En majoritet av bloggarna har medvetet eller omedvetet till stor del följt direktiven 
Nacht och Chaney (2007:39-42) benämner som de fundamentala grundstenar för att 
skapa den framgångsrika bloggen. Dessa grundstenar bygger på att hitta rösten i 
bloggen, att injicera personlighet, att vara informell och konversabel, att lära från andra 
och att identifiera läsaren. 

Författarna drar slutsatsen att uppfyllandet av dessa grundstenar är en av de två faktorer 
som resulterat i att bloggarna i denna studie tillhör toppskiktet inom den svenska 
bloggvärlden. Den andra faktorn författarna förstår varit en orsak till bloggarnas 
framgång har varit samarbetena med de företag som exponerats på respektive blogg. 
Företagen har med hjälp av rätt positionering skapat en plattform som underlättar detta 
samarbete ur vilket värdeskapande synergieffekter uppstått.  

Slutsatsen författarna drar är att samarbetet parterna emellan genererar fyra 
synergieffekter. Synergieffekterna är till lika stora delar gångbara för företaget som för 
bloggaren men genereras enbart när parterna verkar tillsammans.  

1. Ökad trovärdighet: Företag nyttjar bloggares trovärdighet för att på så sätt stärka 
sin egen. I det initiala skedet av samarbetet kontaktar företaget en trovärdig 
blogg då de uppfattar att det kommande samarbetet ger trovärdighet för egen 
vinning. När kollaborationen inletts ökar trovärdigheten på initiativtagarens sida 
då dennes verksamhet finns representerad på bloggen via annonsering. Detta 
medför från ett läsarperspektiv att trovärdigheten för företaget ökar då detta 
finns representerat på den trovärdiga bloggen. När företaget då ökat sin 



 

 

trovärdighet kommer
företagets annonsering styrker bloggens budskap.
 

2. Ökad exponering: Den andra av de fyra synergieffekter som författarna har 
funnit i studien är att den ökade trovärdigheten leder till en ökad exponer
båda parter. Då både företaget och bloggen har uppnått en högre trovärdighet på 
grund av ett givande samarbete omnämner företaget bloggen på sin hemsida och 
på det viset ökar kännedom
företagets då det har beviljats annonsering på den trovärdiga bloggen. Denna 
ökade exponering skulle ej kunnat uppnås utan parternas samarbete.
 

3. Ökad läsar- och kundkrets: Med en ökad exponering för båda parter följer en 
stigande läsarkrets för bloggen samt en större 
företaget ökat exponeringen via en ny marknadsföringskanal ökar också 
kundkretsen som gör inköp via annonsen på bloggen. I samband med att 
företaget når en ny kundskara öppnas möjligheterna till att dessa kunder å sina 
vägnar genererar ytterligare kunder till företaget. Då företaget ses som trovärdigt 
följer kunderna dess rekommendation gällande att läsa bloggen. Bloggen ö
därmed även sin läsarkrets.
 

4. Ökade intäkter: När de tre första synergieffekterna uppnåtts medför detta 
naturligt ökade intäkter för båda involverade parter. Tydligt är att då företaget 
har fler kunder säljs fler varor och med det följer ökade intäkter. Bloggen å sin 
sida erhåller provision för de varor kunder införskaffat genom företagets annons. 
Då företagets kunder ökar, ökar också intäkterna för bloggen.
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trovärdighet kommer nyanslutna läsare att uppfatta bloggen mer trovärdig då 
företagets annonsering styrker bloggens budskap. 

Ökad exponering: Den andra av de fyra synergieffekter som författarna har 
funnit i studien är att den ökade trovärdigheten leder till en ökad exponer
båda parter. Då både företaget och bloggen har uppnått en högre trovärdighet på 
grund av ett givande samarbete omnämner företaget bloggen på sin hemsida och 
på det viset ökar kännedomen av bloggen. På samma sätt ökas kännedomen om 

har beviljats annonsering på den trovärdiga bloggen. Denna 
ökade exponering skulle ej kunnat uppnås utan parternas samarbete.

och kundkrets: Med en ökad exponering för båda parter följer en 
stigande läsarkrets för bloggen samt en större kundkrets för företaget. Då 
företaget ökat exponeringen via en ny marknadsföringskanal ökar också 
kundkretsen som gör inköp via annonsen på bloggen. I samband med att 
företaget når en ny kundskara öppnas möjligheterna till att dessa kunder å sina 

nererar ytterligare kunder till företaget. Då företaget ses som trovärdigt 
följer kunderna dess rekommendation gällande att läsa bloggen. Bloggen ö
därmed även sin läsarkrets. 

Ökade intäkter: När de tre första synergieffekterna uppnåtts medför detta 
turligt ökade intäkter för båda involverade parter. Tydligt är att då företaget 

har fler kunder säljs fler varor och med det följer ökade intäkter. Bloggen å sin 
sida erhåller provision för de varor kunder införskaffat genom företagets annons. 

s kunder ökar, ökar också intäkterna för bloggen. 

Figur 4, Synergieffekscirkeln, Blau och Ek (2010) 
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När bloggaren erhåller högre intäkter kan denna då fokusera dessa medel på att göra 
bloggen mer användarvänlig och förbättra layouten. Samtidigt kan inlägg noggrannare 
bearbetas samt fler annonsörer med liknande målgrupp hittas. Bloggen ökar därmed 
ytterligare sin trovärdighet vilket nytillkomna annonsörer gynnas av. Ett nytt 
marknadsföringsverktyg har skapats och cirkeln är därmed sluten! 

Då många företag såväl som bloggare till viss del använder sig av affiliateprogram för 
att generera intäkter förloras därmed en del av den marknadsföringseffektivitet som 
många av de respondenter författarna intervjuat för studien önskat eftersträva. För att 
öka effektiviteten i positioneringen och differentieringen till kunder och läsare och på så 
vis till följd öka intäkterna menar författarna att parterna bör tillämpa ett nytt tankesätt. 
Detta tankesätt innebär för de inblandade en intensifierad kommunikation, en större 
förståelse för varandras verksamheter och ett mer direkt samarbete. 

Författarna vill därmed implementera detta ovannämnda nya marknadsföringsverktyg 
till bloggare och företag i syfte att uppnå en större nyttonivå med sin verksamhet. 

6.2. Vidare forskning  
 

Författarna anser att den vidare forskningen inom detta område bör bedrivas genom att 
forskare med större resurser skall undersöka sambanden med synergieffekterna ur ett 
djupare perspektiv. Med det menat att under en längre period följa företag och bloggare 
som inleder ett samarbete för att på det sättet närmare kunna följa upp författarnas 
slutsatser.  

Ett alternativ till detta är att genomföra en liknande studie i en mer storskalig variant. 
Det antingen genom att intervjua ett stort antal företag och bloggare eller att genom en 
kvantitativ studie kartlägga företags och bloggares inställning till affliateprogram 
gentemot att partnersamarbete i annonseringsprocessen.     

6.3. Självkritik till uppsatsen 
 
Nackdelarna med studien är att många företag och bloggar som författarna önskat 
intervjua använder sig av så kallade affiliateprogram vilket har medfört att författarna 
har haft svårt att hitta respondenter av relevans för studien, då framförallt gällande 
företagen. En annan nackdel författarna uppmärksammat är att flera av respondenterna 
till viss del använder sig av dessa affiliateprogram. Detta har dock inte minskat 
trovärdigheten för studien då bara vissa delar av deras marknadsföring bestod av att 
använda denna tjänst.  

Den positiva kritik med arbetsprocessen för denna uppsats är att författarna lyckats 
frambringa en, från det empiriska materialet, helt ny modell som förklarar de 
synergieffekter företag och bloggare kan uppnå genom samarbete.  
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BILAGA 1. 

HANDELSHÖGSKOLAN – UMEÅ UNIVERSITET 

Intervjuformulär – Företag 

 

1. Företagsnamn, verksamhetens bakgrund, din bakgrund? 
2. Storhetsgrad (omsättning, anslutna kunder eller dylikt)?  
3. Vilken är er huvudsakliga målgrupp? 
4. Är det dem som ni strategiskt vänder er till?  
5. Vad kännetecknar just ert företag? 
6. Hur aktivt arbetar ni med er marknadsföring av varorna och varumärket? 

Vanligt/Internet. 
7. Vilka andra marknadsföringskanaler använder ni huvudsakligen? 
8. Var på nätet marknadsför ni er? 
9. Hur länge har ni marknadsfört er via bloggar? 
10. Är det viktigt att bloggen där era annonser exponeras överensstämmer med 

företagets budskap, värderingar?  
11. Har ni avtalat eller förväntar ni er att bli marknadsförda hos bloggaren genom 

den löpande texten? Om inte, skulle ni önska det? Om ja, på vilket sätt är det en 
fördel för er? 

12. Anser ni att exponeringen på bloggen givit er fler potentiella kunder? Tror ni 
det är genom w-o-m, eller klick på annonserna? 

13. Upplever ni att det finns större vetskap om ert företag i och med exponeringen 
på bloggen? 

14. Har bloggare kontaktat er angående annonsering och/eller vice versa? 
15. Hur aktivt jobbar ni med bloggarna som ni annonserar hos? 
16. Hur anser ni att ni hjälper bloggen och hur hjälper bloggen er? Stämmer detta 

överens med verkligheten eller är utfallet ett annat än er ambition? 
17. Skulle ni klara av er verksamhet lika bra utan bloggarna? 
18. Hur spinner ni vidare på det värde/vetskap som samarbetet skapar för att 

säkerställa att ni generar fler kunder? 
19. Upplever ni att Internet och då framförallt att bloggar tillhör framtidens 

exponeringskanal? 
20. Kommer ni i fortsättningen att utöka ert samarbete med de nuvarande bloggarna 

och planerar ni inom en överkådlig tidsram söka er till fler bloggar? 
21. Anser du att ert företag är framgångsrikt? Kan denna framgång ha att göra 

något med bloggen? 
 
 
Tack för din medverkan! 
Erik Blau & David Ek 



 

64 

 

BILAGA 2. 

HANDELSHÖGSKOLAN – UMEÅ UNIVERSITET 

Intervjuformulär – Företag 

 

1. Namn, bakgrund, vad handlar bloggen om? Hur länge har bloggen varit 
verksam? 

2. Antal besökare per vecka/dag? 
3. Vilken är din huvudsakliga målgrupp? 
4. Utger du dig för att vara vem du är i bloggen eller är det en fiktiv person? 
5. Om ja anser du att det kan vara en av anledningarna till att många läser bloggen 

(trovärdighet) 
6. Vad är det som kännetecknar just din blogg (språkligt, åsikter, attityder, 

karaktärsdrag) 
7. Vilket språk används i bloggen? Är det informellt och lättförståeligt eller 

fackligt? 
8. Har du fått förslag eller önskemål från läsare om vad som skall tas upp i 

bloggen? 
9. Vilka är dina inspirationskällor, (andra bloggare, förebilder, annat)? 
10. Känner du av konkurrensen om läsarna från andra bloggare inom din genre eller 

allmänt? 
11. Känner du till dina läsare, vet du vilka det är som faktiskt läser bloggen? 
12. Hur aktivt jobbar du med att hitta annonsörer? Och hur viktigt är det för dig att 

annonsörerna överensstämmer med innehållet på bloggen? 
13. Har annonsörer kontaktat dig angående annonsplats på din blogg? 
14. Upplever du ett större värde med bloggen på grund av hjälp från annonsörer? 
15. Vilka fördelar ser du med att ha annonsörer respektive inte annonsörer på 

bloggen? 
16. Hur nära kontakt har du med annonsörerna på din blogg? 
17. Känner du att annonsörerna har gett dig en större läsarkrets? Hur? 
18. Gör du reklam för varor/tjänster från annonsörerna i ditt skrivande? 
19. Anser du att du skulle klara dig utan annonsörerna? 
20. Anser du att annonsörerna hjälper dig och du annonsörerna? 
21. Anser du att din blogg är framgångsrik? Och varför? 

 
 
Tack för din medverkan! 
Erik Blau & David Ek 
 
 

 


