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Abstract 

 

Internet is the most growing contemporary medium, bringing about information overload and 

fierce competition for attention. Against this development, companies need attractive and easy 

communication tools on the Internet. At the same time customers today actively avoid direct 

exposure to advertising. Skepticism surrounding the external commercial information is 

increasing. This implying that companies today need to find other solutions to communicate 

with their costumers.  

 

The aim of this study is to test the following hypothesis; the blog is a powerful 

communication tool for companies in their efforts to strengthen and build customer 

relationships and brand management. To test this hypothesis I have completed a survey 

consisting of qualitative interviews with selected respondents from five companies that 

actively work with the blog as a tool in the their external communication.  

 

The results of the interviews show that all of the selected companies consider the blog as a 

positive tool for strengthening and building customer relationships and brand management. 

The blog is considered an enabler for openness and credibility because the business 

information reaches the consumer through their active choice. But on the other hand the 

studied companies point to the problems of measuring success or failure using a blog as a tool 

for external communication. 
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Sammanfattning 

Då Internet är det mest växande nutida mediet där konkurrensen och informationsbruset är 

enormt, krävs idag en lockande lättillgänglighet i företagens webbsidor. Många människor gör 

numera aktiva val för att undvika direkt reklam samtidigt som skepsisen kring extern 

företagsinformation ökar. Detta gör att företagen måste hitta kreativa lösningar i det externa 

kommunikationsarbetet. 

 

Syftet är att ur ett hypotetiskt perspektiv ta reda på om bloggen är ett starkt 

kommunikationsverktyg för företag i arbetet med att stärka och bygga kundrelationer samt 

varumärke. Undersökningen genomförs via kvalitativa intervjuer med utvalda respondenter 

från fem företag relaterade till bloggen som verktyg. 

 

Resultatet av intervjuerna visar att samtliga företag i undersökningen ser bloggen som 

någonting positivt. Bloggen ses som en möjliggörare för öppenhet och trovärdighet samtidigt 

som informationen når konsumenten genom ett eget aktivt val. Däremot saknas än så länge 

den optimala mätbarheten i bloggen som verktyg då fenomenet är relativt nytt och outvecklat. 
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1 Inledning 

Internet är det mest växande nutida mediet där konkurrensen om användarens uppmärksamhet 

är enorm.
1
 Många företag ser Internet som en möjlighet till att effektivisera sin kundservice, 

fördjupa kundrelationer samt att personifiera sitt marknadsföringsbudskap, då möjligheterna 

med att involvera kunden i relationen är en av de största fördelarna med Internet. En av 

förmånerna är att företagen och kunder kan integrera i realtid och därmed bli ett möjligt 

alternativ till det fysiska mötet.
2
 

 

För att dessa företag skall kunna bevara och stärka relationen till sina kunder krävs idag en 

tillgänglighet och en närhet även i den virtuella världen
3
. Jag tycker mig själv se en växande 

trend i att företag använder sig av bloggar i detta syfte. Även om bloggen hittills inte tycks 

vara det mest utnyttjade kommunikationsverktyget upplever jag dessa existerande bloggar, 

kopplade till företagen, som profileringsverktyg och möjliggörare för stärkandet av 

varumärket och relationen till kund. 

 

Samtidigt som bloggen minskar avståndet mellan företaget och kunden, via till exempel 

interaktion och personlig kontakt, finns även potential för företagen att kontrollera och 

påverka det externa informationsflödet. Då det dessutom är allmänt känt att 

kunskapsförmedling tillsammans med personlig kontakt ger större trovärdighet än till 

exempel annonser och annat externt material bör bloggen ses som ett utmärkt verktyg för 

detta syfte.
4
 Det här är enligt mig tydligt användbara argument för att bloggen kan vara ett 

starkt verktyg i arbetet med att stärka varumärket samt bygga och bevara relationen till 

kunder. 

 

Undersökningen är hypotesgrundande och bygger på antagandet att bloggen är ett starkt 

kommunikationsverktyg för företag i arbetet med att stärka och bygga kundrelationer samt 

varumärke. 

                                                           

1
 Personlig kontakt, Anders Tufvesson, webbstrateg TWO, 2008-11-20 

2
 Blomqvist/Dahl/Haeger (2004:95 - 97) 

3
 Personlig kontakt, Anders Tufvesson, webbstrateg TWO, 2008-11-20 

4
 Frankel (2005:27,34) 
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1.1 Disposition 

Undersökningen redovisas i denna uppsats genom att i första hand presentera grundläggande 

fakta kring bloggens form och syfte. Därefter presenteras relevanta teorier för kommande 

analys och slutsats. Därpå framläggs undersökningens metod, urval och population 

tillsammans med övergripande fakta kring undersökta företag. Sedan redogörs 

undersökningens resultat med en efterföljande analysdel där resultatet knyts samman med 

tidigare nämnda teorier. Avslutningsvis presenteras svaret på hypotesen – en slutsats huruvida 

bloggen är ett bra kommunikationsverktyg för företag i arbetet med att stärka och bygga 

kundrelationer samt varumärke.  

 

1.2 Bloggen som fenomen - begrepp och bakgrund 

Bloggar brukar beskrivas som ett slags dagböcker på nätet. Bättre beskrivet är bloggarna 

webbsidor som organiseras på ett speciellt sätt och tillhör en speciell typ av webbplats. 

Bloggar kan se ut på olika vis och bygga på olika typer av texter men bloggen definieras i 

huvudsak genom att den innehåller daterade inlägg, uppdateras ofta samt att texterna läggs i 

datumföljd med möjligheter till arkivering. Inläggen organiseras i en omvänd tidsordning så 

att det senaste inlägget alltid står överst på webbsidan och texterna är oftast av kortare 

karaktär. En blogg kan även kännetecknas av möjligheterna till interaktion genom funktionen 

att kommentera de skrivna inläggen. Alla dessa karaktärsdrag gör att den stora skillnaden 

mellan webbsida och blogg ligger i att bloggen aldrig blir statisk.
5
  

 

Anledningarna till att man bloggar kan vara många, men ofta har bloggen sin grund i 

personliga skäl, det vill säga i syfte att marknadsföra sig själv bakom bloggen.
 6

  Exempel på 

en personlig blogg är www.kenza.se, där sjuttonåriga Kenza bloggar om ”min vardag, mode, 

shopping & en massa annat.” Kenzas blogg läses av drygt 150 000 läsare
7
 i veckan och har av 

VeckoRevyn utsetts till årets blogg 2008.
8
 

 

                                                           
5
 Sveningsson (2003:41) 

6
 Frankel (2005:13 - 14) 

7
http://bloggtoppen.se/kategori/alla/ 2008-12-17 

8
 http://www.veckorevyn.com/kandis/artiklar/2008/de-vann-blog-awards/index.xml 2008-12-13 

http://www.kenza.se/
http://bloggtoppen.se/kategori/alla/
http://www.veckorevyn.com/kandis/artiklar/2008/de-vann-blog-awards/index.xml
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De flesta bloggar ligger under så kallade ämnesområden och kan kategoriseras utefter olika 

bloggtyper, utöver den personliga. Ett par exempel på dessa typer är kundbloggar och 

kommersiella bloggar där syftet är större och mer strategiskt än privatpersonens 

självbekräftelse. Kundbloggar finns för att sprida kunskap kring företagets produkter och dess 

användning. Bloggen blir därmed ett sätt att öka produkternas värde och användning.
9
 

Exempel på en kundblogg är www.cultdesign.blogg.se där företaget Cult Design bloggar 

kring sina produkter men också för att inspirera samt ge tips och idéer.
10

  

De kommersiella bloggarna skapas för att locka en viss målgrupp och drivs, likt en 

facktidning, för att ge reklamintäkter och kunna visa sin kompetens inom ett visst område. En 

vanlig typ av kommersiell blogg är den som kretsar kring till exempel en artist eller en TV-

serie för att underhålla intresset bland fansen. Detta stärker och bygger artisten och TV-

seriens varumärke.
11

 Ett exempel på en kommersiell blogg är kanal 5:s blogg ”Gossip Girl” 

som kretsar kring serien med samma namn.
12

 

 

Mot bakgrund av tidigare nämnd hypotes, att bloggen är ett bra verktyg för företags externa 

kommunikation, är ovanstående bakgrundsinformation om bloggen som fenomen relevant för 

att längre fram kunna diskutera bloggen som ett kommersiellt kommunikationsverktyg.  

 

                                                           
9
 Frankel (2005:13 - 14) 

10
 www.cultdesign.blogg.se 2008-12-13 

11
 Frankel (2005:13-14) 

12
 http://kanal5.se/web/gossipgirl 2008-12-16 

 

http://www.cultdesign.blogg.se/
http://www.cultdesign.blogg.se/
http://kanal5.se/web/gossipgirl
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2 Teori 

Då föregående inledning och hypotes talar för bloggen som ett effektivt 

kommunikationsverktyg för kommersiella företag är det viktigt att ha en god förståelse av 

begrepp och teorier kring marknadsföring och varumärkesbyggande .  

2.1 Marknadsföring 

Marknadsföring handlar om att utveckla och tillfredsställa mänskliga behov och önskningar. 

Marknadsföringens funktion är att få igång utbytesprocesser mellan säljare och köpare på 

marknaden, det vill säga att utjämna avståndet mellan produkt och marknad.  Det här är ett 

avstånd som kan vara fysiskt, mentalt eller ekonomiskt.
13

 

 

Enligt entreprenören och författaren Gustavsson
14

, ligger marknadsföringens utgångspunkt i 

att utveckla och tillfredsställa kundernas efterfrågan, önskemål och behov. Genom Maslows 

behovsteori
15

 beskrivs våra mänskliga behov i en hierarki, där de primära behoven måste 

tillgodoses innan de sociala och självförverkligande behoven kan tillfredsställas. Maslows 

behovsteori hjälper marknadsföraren i arbetet med att förstå hur olika produkter kan anpassas 

till kundens plan, mål och liv.
 16

 

 

 

Självförverkligande: Utveckling. 

Självförtroende: Självförtroende, status och prestige. 

Sociala behov: Tillhörighet och kärlek. 

Trygghetsbehov: Säkerhet och försvar. 

 Fysiologiska behov: mat, vatten och skydd (husrum och 

logi).17 

 

De sociala och självförverkligande nivåerna i Maslows behovshierarki återkommer senare i 

resonemang kring bloggen som kommunikationsverktyg. 

 

                                                           
13

 Föreläsning Olof Holm 2003, Gustavsson (2007:8) 
14

 Gustavsson (2007:8) 
15

 Kotler (2005: 271) 
16

 Gustavsson (2007:9) 
17

 Efter Maslows behovshierarki, Kotler 2003, Gustavsson (2007:9) 
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Begreppet relationsmarknadsföring är en betydelsefull del i marknadsföringsarbetet och en 

viktig utgångspunkt för att behålla kunder.
18

 Nedan förklaras begreppets mening och 

påverkan på marknadsföringsarbetes utveckling. 

 

2.2 Relationsmarknadsföring 

Begreppet relationsmarknadsföring introducerades på svenska 1993
19

 och har sedan dess, med 

sina idéer och tillämpningar påverkat arbetet med kundrelationer i flertalet företag. Forskare 

menar att begreppet inrymmer att attrahera, upprätthålla och gynna kundrelationer – att 

marknadsföringens syfte i minst lika hög grad innebär att behålla befintliga kunder som att 

attrahera nya. Relationsmarknadsföringen har numera blivit ett ledande tema inom 

marknadsföringsområdet, mycket tack vare den växande IT-dominansen.
20

 I och med 

Internets framfart och utveckling har man gått från att diskutera varför företag arbetar med 

relationsmarknadsföring till hur de arbetar. Synsättet har med åren sakta förbytts till en mer 

balanserad syn på teknologin som möjliggörare och stöd.
 21

 Forskare menar att Internet 

medför en betydande möjlighet för att till exempel effektivisera kundservice, fördjupa 

kundrelationer och personifiera marknadsföringsbudskap.
 22

 

 

Marknadsföringens syfte och innehåll har som ovan nämnt förändrats radikalt på såväl 

teoriplanet som i praktiken. Under en lång tid baserade sig marknadsföringen i huvudsak på 

teorier och erfarenheter från konsumentmarknadsföring på den amerikanska marknaden. 

Företagen betraktade marknaden som en homogen massa där fokus låg på 

transaktionsorienterat arbete.
23

  

 

Relationsmarknadsföringen har sedan dess påtagligt kommit att dominera företagens 

marknadsföringsarbete mycket tack vare följande påverkansfaktorer;  

 

                                                           
18

 Jedbratt/Lindgren (1999:46 – 47) 
19

 För vidare diskussion se Blomqvist/Dahl/Haeger (2004:11) 
20

 Blomqvist/Dahl/Haeger (2004:20) 
21

 Blomqvist/Dahl/Haeger (2004:11) 
22

 Blomqvist/Dahl/Haeger (2004:95) 
23

 För vidare diskussion se Blomqvist/Dahl/Haeger (2004:18) 
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Informationssamhällets tillväxt har påverkat både kommunikationsmetoder och 

köpmönster. Samtidigt som företag riskerar att drunkna i enorma informationsflöden, ökar 

kundernas makt via informationstillgången. Den ökade medvetenheten och antalet 

valmöjligheter gör att företagens köptrogna kunder minskar.
 24

 Ett exempel på detta kan vara 

alla de kanaler som idag finns tillgängliga för företagens reklambudskap. Konsumenterna blir 

överösta med information från massor av håll och det gäller att sticka ut för att göra sig hörd. 

 

Kundernas behov blir alltmer sofistikerade. Samhället individualiseras allt mer och därmed 

vill även kunderna hävda sin personlighet och visa sitt oberoende. Detta ställer ökade krav på 

unika lösningar där även individens enskilda behov måste uppmärksammas.
25

 Ett exempel på 

detta kan vara ICA:s kundkort där konsumentens inhandlingar registreras och nyttjas för 

personliga kunderbjudanden. Genom detta blir kunden uppmärksammad som individ. 

 

Konkurrensen ökar såväl nationellt som internationellt. Tekniska lösningar räcker sällan 

till för att skapa långsiktiga konkurrensfördelar, därför ökar servicens betydelse som 

konkurrensmedel. Därmed blir ofta de skräddarsydda lösningarna en nödvändighet för att höja 

det kundens upplevda värde.
26

 Ett exempel kan vara den tillgänglighet som idag finns genom 

Internet. Är man som kund inte nöjd med en produkt eller tjänst finns en lättillgänglig mängd 

andra företag att vända sig till. 

 

Ny teknologi erbjuder företagen bättre möjligheter att samla in och utnyttja kundinformation. 

Marknadsföringens förutsättningar förändras därmed oavbrutet i takt med att nya 

kommunikationsmetoder utvecklas.
27

 Ett exempel på detta kan vara företagens utnyttjande av 

IP-adresser och andra register för att direkt rikta budskap till konsumenter och målgrupp. 

 

                                                           
24

 Blomqvist/Dahl/Haeger (2004:18 - 19) 
25

 Ibid 
26

 Ibid 
27

 Ibid 
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Som ovan nämnt har den tekniska utvecklingen haft en stor påverkan på det nutida 

marknadsföringsarbetet. Internet är ett relativt nytillkommet marknadsföringsforum som allt 

mer kommit att utnyttjas av företagen. I följande stycke presenteras möjligheterna med 

Internet som möjliggörare och verktyg. 

2.3 E-marknadsföring 

Via E-marknadsföring (internetmarknadsföring) kan företaget stärka sitt varumärke, bygga 

kundlojalitet men också sänka kostnaderna för marknadsföringsarbetet i jämförelse med 

traditionell direktreklam. Genom E-marknadsföring skapar företag en kostnadseffektiv kanal 

för att nå ut till potentiella kunder, där man även har möjlighet till en närmre relation via till 

exempel interaktiva metoder.
28

 Ett exempel på effektiv e-marknadsföring är det som 

vardagligen kallas för nyhetsbrev, där företag via utskick till tänkta eller befintliga kunder kan 

presentera produkter eller tjänster och samtidigt kontrollera kundens erhållande av 

information. Detta sker via köpta tjänster och lösningar som diverse webbyråer har att 

erbjuda.
29

  

 

Detta kan även kopplas till webbstrategen Anders Tufvessons åsikt, där han menar att ”… 

marknadsföringen idag går mer och mer ut på att man ska landa sin kund på Internet eller sin 

webbplats. Även den så kallade offlinemarknadsföringen styrs så att man till slut ska avsluta 

på Internet”
 30

 Ett påstående som kompletterar ovanstående marknadsföringsmetod. 

 

Tre c, commerce, community och content (handel, nätverk och innehåll) är en modell som 

ofta används inom E-marknadsföring.
 31

 Många anser att denna modell innehåller de 

byggstenar som krävs för ett lyckat marknadsföringsarbete på nätet. Enligt Frankel
32

, 

författare till boken Bloggar, kan bloggen ses som en hemsida med tomma blad för oändliga 

möjligheter. Han anser att bloggen är ett väl fungerande sätt att kommunicera via Internet, för 

både den som står bakom bloggen och den som läser den. 

                                                           
28

 http://www.litium.se/web/E-marknadsforing.aspx 2008-12-03 

29
 http://www.nyhetsbrev.biz/Artiklar_under_arbete/e_marknadsforing.htm 2008-12-12 

30
 Personlig kontakt Anders Tufvesson, webbstrateg TWO, 2008-11-20 

31
 http://www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=23997 2008-12-18 

32
 Frankel (2005:8) 

http://www.litium.se/web/E-marknadsforing.aspx
http://www.nyhetsbrev.biz/Artiklar_under_arbete/e_marknadsforing.htm
http://www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=23997
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Frankel
33

 menar även att de framgångsrika kommersiella bloggarna kan ses genom och 

kännetecknas av de tre c:na. Detta genom ett tilltalande innehåll (content), kompletterat med 

interaktivitet (community) samt det kommersiella intresset som ligger till grund för bloggens 

innehåll (commerce). 

 

Varumärkesstrategen Carlén
34

 menar att för att stärka varumärket på Internet gäller det att 

förstå vilken roll varumärket har i relationsprocessen. Det vill säga att kommunikationen för 

ett varumärke sällan handlar om att påverka konsumenterna till ett omedelbart köp av en 

produkt, utan om att långsiktigt bygga upp och hålla liv i konsumenternas relation till 

varumärket. 

 

Om vi applicerar ovanstående teorier på tidigare framlagd hypotes finns goda skäl till att 

kunna se bloggen som ett effektivt kommunikationsverktyg och möjliggörare inom ramen för 

relationsmarknadsföringen. 

 

För att se och förstå hypotesens grund och tidigare nämnda begrepp bör vi ha en tydlig bild 

över vad ett varumärke är och vilken vikt det har för företaget. Nedan förklaras varumärkets 

innebörd och funktion med fokusering på identitet och image. 

2.4 Varumärke och identitet 

Ett varumärke är i första hand ett namn, en symbol eller ett tecken, som används för att 

identifiera produkter eller tjänster.
 35

 Ett varumärke brukar ses genom vad företaget står för, 

vad som ger det mening och vad som gör det unikt. Det som krävs för att själva 

varumärkesidentiteten skall vara konkurrenskraftig över tid är att det finns konsistens och 

uthållighet i identitetsutvecklingen.
36

  

 

Professor Kapferer
37

 menar att vi kan likna varumärkesidentiteten vid en genetisk kod, det vill 

säga en inbyggd plan för märkesproduktionens utveckling.  

                                                           
33

 Frankel (2005:8) 
34

 Carlén (2002:17) 
35

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Varum%C3%A4rke 2008-12-03 
36

 För vidare diskussion se Melin(1999:85) 
37

 Citerad i Hole/Peterson (2004:6) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Varum%C3%A4rke
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Vidare menar författaren Upshaw
38

 sammanfattande att identiteten är ett märkes unika 

fingeravtryck som gör märket till det enda i sitt slag.
  

 

Under de senare åren har utvecklingen av en unik märkesidentitet allt mer uppmärksammats 

som ett viktigt led i den varumärkesbyggande processen. En starkt bidragande orsak till den 

ökade fokuseringen på märkesidentiteten beror på att många företag idag inte kan konkurrera 

när det gäller produktkavitet och inte vill konkurrera med pris.
39

 En annan orsak är att 

skillnaderna mellan olika produkter inom samma kategori tenderar att minska allt mer. Detta 

beror på att produktattribut är lätta att imitera, vilket gör att det ställs högre krav på företagen 

att utveckla mer komplexa konkurrensfördelar, - som till exempel en stark märkesidentitet.
40

 

Märkesidentiteten är dock ett förhållandevis nytt begrepp och än så länge relativt outvecklat
41

. 

 

Då det härmed framlagts fakta kring varumärket och dess identitet är det även viktigt att 

förklara vad som skapar varumärkets värden och image. Vad är det som avgör hur varumärket 

uppfattas hos allmänheten och hur underhåller etablerade varumärken sin konkurrenskraft? 

2.4.1 Identitetsbärare 

Det finns två typer av identitetsbärare, primära och sekundära. Den primära identitetsbäraren 

är varumärket och varumärkesnamnet. De sekundära identitetsbärarna utgörs av 

märkesproduktens förpackning, logotyp, symbol och marknadskommunikation. Dessa 

sekundära identitetsbärare har en stödjande funktion vid utvecklingen av 

varumärkesidentiteten och kan ändras vid behov, utan att riskera att varumärket mister sin 

identitet. Vid byggandet av varumärkesidentiteten är målsättningen att de identitetsbärare som 

företaget väljer att arbeta med ska förstärka varandra och tillsammans skapa en stark enhetlig 

identitet. Detta genom att vara unik i något avseende.
42

  

 

                                                           
38

 Citerad i Hole/Peterson (2004:6) 
39

 Melin (1999:212 - 213) 
40

 Melin (1997:175) 
41

 Melin (1999:212 - 213) 
42

 Melin(1999:215,216) 
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För att kunna klargöra en varumärkesidentitet är det ett grundläggande måste med en 

uppfattning om huruvida identiteten styr imagen eller viceversa. Image kan ses genom vilken 

bild mottagaren har av företaget, medan marknadsföringsteoretiker med identitet avser hur 

företaget uppfattar sig själva eller vill bli uppfattade.
43

 

 

För att klargöra varumärkesidentiteten anser Kapferer
44

 att följande frågor måste besvaras: 

 

- Vad är varumärkets specifika vision och mål? 

- Vad gör varumärket annorlunda? 

- Vilket behov tillfredställer varumärket? 

- Vilket är varumärkets permanenta natur? 

- Vad är varumärkets värde eller värden? 

- Vilka är tecknen som gör det möjligt att känna igen varumärket?
 
 

 

En viktig del i den varumärkesuppbyggande processen för redan etablerade varumärken är så 

kallad image management . Den övergripande målsättningen med detta begrepp är att 

konsumenternas uppfattning till så stor del som möjligt överensstämmer med 

varumärkesinnehavarens bild av företaget. Varumärkesinnehavaren bör alltså sträva efter att 

varumärkets image ska bli en spegelbild av varumärkets identitet. Det är däremot av naturliga 

skäl svårt att kontrollera ett varumärkes image men också därför mycket viktigt att ha en god 

uppfattning om konsumenternas uppfattning av varumärket för att kunna påverka i rätt 

riktning.
45

 

 

Författaren Apéria
46

 skriver i sin avhandling från 2001 att det är centralt för företaget att 

förstå varumärkets image för att därefter kunna förstå samt klargöra dess identitet. Det är 

alltså viktigt med både identitet och image då man laddar sitt varumärke.  

                                                           
43

 Melin(1999:85) 
44

 Kapferer (2007: 96) 
45

 Melin (1999:249) 
46

 Citerad i Hole/Peterson (2004:6-7) 
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Oavsett om ett företag rör sig med ett etablerat varumärke eller inte, är det som tidigare 

nämnts av största betydelse att vara under ständig utveckling, att underhålla den 

varumärkesbyggande processen. Nedan följer exempel på en modell och olika 

tillvägagångssätt för just detta.  

2.5 Varumärkesbyggande processen 

En grundläggande förutsättning för att ett varumärke ska kunna utvecklas och bli ett 

strategiskt konkurrensmedel är att företaget lyckas skapa värden för både märkesinnehavaren 

och konsumenten. Att bygga och stärka ett varumärke kan därför ses som en värdeskapande 

process som äger rum parallellt både internt inom organisationen och externt i 

konsumenternas medvetande. Den generella målsättningen vid all varumärkesuppbyggnad är 

att försöka attrahera en bred grund av märkeslojala konsumenter.  Att utveckla en 

märkeslojalitet kan ses genom en process i sex steg som illustreras i modellen nedan.
47

   

                                                           
47

 Melin(1999:206,208)  
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48
 

 

I kommande resultat- och analysdel behandlas modellens påvisande av process samt stegen 

rörande företagets positionering. 

                                                           
48

 Efter Melin (1999: 208) 
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3 Metod 

Då undersökningen är hypotesstyrd med syftet att se huruvida bloggen är ett starkt 

kommunikationsverktyg för företag eller inte, har kvalitativa intervjuer valts som grund och 

metod för resultatet. Detta för att få en så tydlig inblick som möjligt i bloggen som fenomen 

samt företagens utnyttjande av bloggen som verktyg.   

 

Undersökningen koncentreras kring fyra företag som på olika sätt kan relateras till bloggen 

som ett extern kommunikationsverktyg. Urvalet bygger på att tre av de bloggaktiva företagen 

kan kopplas till Karlstadsstationerade webbyrån TWO, vilka byggt och skapat företagens 

bloggfunktioner. Dessa företag är Myresjöhus, Karlstads universitet och Värmlands 

Folkblad.  

 

TWO är en framstående webbyrå i Värmland med goda kunskaper kring Internet, 

marknadsföring och deras gemensamma framtid. Bland annat arbetar företaget med ett 

koncept kallat ”Different Internet ThinkingTM”
49

, som går ut på att bryta traditionell mark inom 

internetmarknadsföring och de traditionella sätten att skapa en webbplats. TWO har stora 

nationella kunder i bland annat Löfbergs Lila, Länsförsäkringar Sverige och Svenska 

journalistförbundet. Med vetskapen om dessa beståndsdelar är fokuseringen och valet av 

TWO samt deras kunder ett gynnsamt val för undersökningen.  

  

De tre företagen är av större karaktär och håller sig även med externt fristående bloggare. 

Fjärde företaget, T Karlstad, är av mindre lokal karaktär och bidrar därför med en intressant 

bredd till studien. Även TWO är med i undersökningen för att så småningom understödja det 

analytiska resonemanget kring bloggen som fenomen och dess möjligheter.  

 

Undersökningen begränsas alltså delvis av urvalet som bygger på webbyrån TWO:s kunder. 

TWO är som ovan nämnts stationerade i Karlstad och Värmland men har även en stor kund i 

Myresjöhus, Småland. Detta gör att Myresjöhus avviker från den annars lokalt avgränsade 

undersökningen där de resterande företagen befinner sig i Karlstad och Värmland. 

 

Nedan följer en kortare beskrivning av samtliga undersökta företag och dess bloggar.  

                                                           
49

 http://www.two.se/internetmarknadsforing/different-internet-thinking.asp 2009-01-03 

http://www.two.se/internetmarknadsforing/different-internet-thinking.asp
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Värmlands Folkblad – Har i skrivande stund fjorton aktiva bloggare av tematiska karaktärer. 

Exempel är bloggar om innebandy, inredning, politik och rent personliga. Större delen av 

bloggarna skrivs av personer utanför företaget. Bloggarna når i huvudsak ut till regionala 

besökare och läsare. 

 

T Karlstad – Lokalt café där ägaren bloggar på företagets hemsida. Bloggen når i huvudsak 

ut till lokala besökare och läsare.   

 

Myresjöhus – Har i dagsläget arton bloggar, mer eller mindre aktiva, vilka skrivs av familjer 

som bygger husmodeller av Myresjöhus. Bloggarna är externt länkade och sammanfattas på 

företagets hemsida. Bloggarna når ut till nationella besökare och läsare. 

 

Karlstads universitet – Två studenter har anställts för att blogga på informationssidan 

www.nxt.kau.se. Bloggarna når ut till nationella besökare och läsare, framförallt 

utbildningssökande. 

 

TWO – Webbyrå som bland annat arbetar med internetmarknadsföring. 

 

I reslutat - och analysdelens inledning kommer senare en beskrivning av de intervjuade 

personerna och dess roller inom företaget. 

 

http://www.nxt.kau.se/
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3.1 Kvalitativ metod 

Undersökningens empiriska del har bestått av en halvstrukturerad kvalitativ intervjumetod där 

utgångspunkten varit fyra grundfrågor med relevanta stödord, beroende på fråga. Detta för att 

bevara det narrativa förloppet genom frågornas ordningsföljd samtidigt som området 

strukturerats och avgränsats via grundfrågorna.
50

 Valet av intervjumetod är även grundat på 

balansen mellan struktur och flexibilitet vilket är tänkt att bidra med data av god kvalitet.
51

 

Forskaren Gillham
52

menar att dessa element gör den halvstrukturerade metoden till den 

viktigaste typen av forskningsintervju.   

 

3.2 Utförande 

Sex personer har intervjuats på fyra olika företag och intervjuerna har genomförts utifrån två 

olika intervjuguider beroende på respondentens position inom företaget.
53

 Detta för att få en 

mer detaljerad insyn i företagets förhållande till bloggen som kommunikationsverktyg. 

Vardera intervju har tagit mellan trettio minuter till en timme och har sammanfattats i 

kommande resultat- och analysdel. 

 

Jag kontaktade själv de undersökta företagen för att presentera min hypotes och studie. 

Samtliga företag var mycket positivt inställda till en intervju, även om det var ont om tid för 

många alldeles innan juletid. Två av intervjuerna skedde via telefon (Myresjöhus) medan 

övriga intervjuer genomfördes via ett personligt möte. Samtliga respondenter med möjlighet 

till personligt möte valde att bli intervjuade inom företagets väggar.  

 

Då jag förberett mig inför intervjuerna genom att göra en pilotstudie
54

, det vill säga en 

övningsgenomgång av hela processen, stötte jag inte på några större problem under 

intervjutillfällena. Genom pilotstudien fick jag en kritisk återkoppling från respondenten och 

kunde på så vis omstrukturera och stryka överflödiga följdfrågor.  

 

                                                           
50

 Se bilaga 1, 2 
51

 Gillham (2008:105, 103) 
52

 Gillham (2008:103) 
53

 Se bilaga 1, 2 
54

 För vidare diskussion se Gillham (2008:107) 
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3.3 Val av respondenter 

Då ämnet om bloggen som marknadsföringskanal är relativt outforskat och under utveckling 

var det nödvändigt att även berika tidigare egen insamlad data med fakta ur en professionell 

synvinkel. Därmed genomfördes även en löst strukturerad elitintervju med Anders Tufvesson, 

webbstrateg på webbyrån TWO.
 
En Elitintervju används för att tillföra ett mer distinkt värde 

till en undersökning. Detta genom att intervjua personer som är särskilt kunniga inom ett visst 

område.
 55

 Tufvessons svar kommer i resultat- och analysdelen vara ett komplement till övriga 

empirisk data. 

 

3.4 Utförande 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades fortast möjligt efter intervjutillfället. Detta 

för att kunna återkoppla de fysiska upplevelserna till det inspelade materialet och på så vis 

kunna återskapa ett mer exakt intervjuresultat. Därefter tolkades samtliga intervjuer och 

sammanfattades i kommande resultat- och analysdel. Tolkningen och sammanfattningen 

kretsade kring de förskrivna grundfrågorna där för studien oväsentligt transkriberat material 

bortprioriterades.  

3.5 Kritisk metoddiskussion 

Att ta reda på en undersöknings validitet innebär att kontrollera frågornas förmåga att mäta 

det de avser att mäta samt att det stämmer överens med undersökningens syfte.  

Studiens syfte är att testa hypotesen att bloggen är ett starkt kommunikationsverktyg för 

företag i arbetet med att stärka och bygga relationer samt varumärke. Genom intervjuerna och 

de förskrivna intervjuguidernas utformning ges en god validitet till studien. Reliabilitet 

innebär att mäta pålitligheten i det som undersöks. I denna kvalitativa studie kan god 

reliabilitet mätas genom det personliga mötet och den transkriberade intervjun, då 

pålitligheten bedöms i realtid samt dokumenteras.  

 

                                                           
55

 Gillham (2008:83 - 84) 
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4 Resultat 

Insamlad och bearbetad data har sitt ursprung i särskilda kvalitativa intervjufrågor, därför 

har jag valt att sammanfatta resultatet med utgångspunkt i de förskrivna intervjufrågorna. 

Detta för att skapa struktur samt i tydligast mån påvisa eventuella skillnader, likheter och 

slutsatser.
56

 Inledande presenteras här de utvalda respondenterna. 

 

Värmlands Folkblad 

- Peter Franke, ansvarig utgivare för www.vf.se. Intervju 2008-11-19, Värmlands Folkblad, 

Våxnäs, Karlstad. 

- Lena Calais, marknadschef. Intervju 2008-11-24, Värmlands Folkblad, Våxnäs, Karlstad. 

T Karlstad 

- Pär Johansson, ägare och grundare. Intervju 2008-11-27, T, 15 Huset, Karlstad. 

Myresjöhus 

- Magnus Brusefält, kommunikationssamordnare. Intervju 2008-11-24, telefon. 

- Simon Wall, webbdesigner. Intervju 2008-11-19, telefon. 

Karlstads universitet 

- Arvid Dahlgren, biträdande kommunikationschef. Intervju 2008-12-01, Karlstad universitet, 

Karlstad. 

TWO 

- Anders Tufvesson, webbstrateg. Intervju 2008-11-20, TWO, Inre hamn, Karlstad. 

 

Intervjun med Anders Tufvesson kommer i avslutande analysdel att komplettera övrigt resultat. 

 

                                                           
56

 Se bilaga 1, 2 

http://www.vf.se/
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Då framlagd hypotes talar för bloggen som ett effektivt kommunikationsverktyg är det viktigt 

att även se till det övriga kommunikationsarbetet och dess betydelse för varumärket. Detta för 

att få en tydligare helhetsbild kring hur dessa företag arbetar med marknadsföring och 

relationer i stort. Därmed har de två inledande frågorna haft stor betydelse för den allmänna 

bilden av företaget, dess varumärke samt arbetet inom relationsmarknadsföringen. Resterande 

frågor har kretsat kring bloggens syften och fördelar i förhållande till kundrelationer och 

varumärkesbyggande. Detta är en del av undersökningen som gett en relativt tydlig bild av 

bloggen som fenomen och verktyg. 

 

1. Hur stor del av er budget lägger ni på arbetet med att framhäva, stärka och 

bygga ert varumärke? 

 

På VF tilldelas marknadsavdelningen en årlig marknadsbudget, som i år låg på cirka 500 000  

kr. Detta är en summa som ska fördelas på fler avdelningar inom organisationen och varierar i 

storlek från år till år. Till exempel kommer förmodligen den budgeten att minska inför nästa 

år, då VF valt att fokusera på en intern marknadsföring. Detta för att ge organisationen 

självförtroende genom att stärka och bygga inifrån.  

 

Johansson säger att T Karlstads marknadsföringsbudget i princip inte består av någonting. 

Han tror heller inte på annonsering och menar att det både är kortsiktigt och dyrt. Johansson 

tror på mötet med kund och anser att det är där det riktiga varumärkesbyggandet ligger. Den 

annonsutgift som lagts från företaget har hittills endast bestått av femhundra kronor för en 

plats i en av de lokala gratistidningarna.  

 

Myresjöhus ser att all marknadsföring är någonting som stärker varumärket och de 

uppskattar att 60-70% av marknadsföringens budget läggs på just det. Övriga procent läggs på 

säljprogram och ”annat som måste skötas”. Både Wall och Brusefält menar att trots 

fokuseringen på imageskapande, annonsering och varumärkesbyggande mynnar allt arbete ut i 

att stärka varumärket. 
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Även Karlstads universitet ser att i princip allt arbete på kommunikationsavdelningen 

innebär att stärka varumärket. Dahlgren har ingen exakt uppfattning om hur stor del av 

universitetets budget som avvaras för detta arbete, men han vet att utgiften ligger runt fem 

miljoner kronor per år. I den summan är allt inräknat, allt ifrån annonsering till kampanjer. 

Karlstads universitet vill genom sitt varumärke visa på ungdomlighet och modernitet. Detta är 

styrkor som gemensamt arbetats fram och följs genom universitetets kommunikationsstrategi. 

  

2. Hur arbetar ni i stort med att bevara och stärka era kundrelationer? 

 

VF har många samarbetspartners, framförallt i idrottssammanhang. Man försöker dock att 

bredda sitt externa arbete genom att synas mer än i enbart sponsorsammanhang. VF arbetar 

mycket med marknadsaktiviteter och deltagande vid lokala och regionala evenemang, men 

även med mervärde för kunden i och med klubberbjudanden och liknande. Calais menar att 

det hela handlar om att lansera sig själva och att detta görs bäst vid möte med kund. Vidare 

påpekar Calais att alla kampanjer hänvisar till hemsidan och webben. 

  

På T Karlstad arbetar de med interna utbildningar och kaffeprovningar för att få personalen 

att känna sig trygga i sina roller. På så vis menar Johansson att gästen kan få ut mer av mötet 

och att situationen kan avdramatiseras.  

 

På Myresjöhus fokuserar de på att stärka och underhålla relationerna ”ute på fältet”. 

Brusefält menar att ”all business is local” och att relationerna underhålls i mötet med kunden, 

medan helheten understöds av marknadsavdelningen. Myresjöhus använder sig även av 

kundundersökningar vars resultat publiceras för allmänheten på företagets hemsida.  

Internt arbetar Myresjöhus med en så kallad ”noll-fels-visionen” som, enligt Brusefält, 

genomsyrar allt arbete. En vision som innebär att sträva efter felfria husbyggen. Brusefält 

menar att visionen måste eftersträvas i alla nivåer, även på hans nivå, där användbart 

marknadsmaterial tas fram. 

 

Karlstads universitet har ett brett arbetsfällt där de arbetar med allt ifrån ambassadörer som 

talar för universitetet och guidar blivande studenter, till ”Find Your Way”-turné och 

kampanjsajten www.nxt.kau.se.  

http://www.nxt.kau.se/
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På kampanjsajten förbereds blivande studenter inför studentlivet via till exempel bloggar och 

nyhetsbrev. Enligt Dahlgren är det viktigt att de sökande känner en trygghet under 

ansökningsprocessen och att universitetet avdramatiserar den perioden. Detta genom öppenhet 

och tillgänglighet. 

 

3. Har ni märkt några konkreta fördelar för arbetet med kundrelationer i och med 

er blogg? 

 

VF har inte märkt några konkreta fördelar i och med bloggen, men inte heller något direkt 

negativt. Det enda Franke vill påpeka varit påtagligt olämpligt var under startperioden när 

bröderna Schulman skapade debatt och skrev saker i strid mot tryckfrihetsförordningen, vilket 

slutade med nedläggning av bloggen. Detta menar Franke dock var ett extremfall. 

Man kan däremot från VF:s sida spekulera i hur stor påverkan bloggarna har på 

besökarantalet av webbsidan. Till exempel hade www.vf.se vid intervjutillfället just tappat en 

av de populäraste bloggarna och kunde märka ett besökarfall från cirka 45 000 till drygt 

43 000. 

 

På T Karlstad har man märkt att en diskussion kring bloggen skapats bland gästerna. Detta 

speciellt vid kaffeprovningar, då provningarna endast marknadsförts via bloggen. Det 

tydligaste exemplet på hur bloggen lyckats som marknadsföringsverktyg menar Johansson var 

i öppningsskedet. Redan innan caféet öppnade i slutet av augusti hösten 2007 satte man upp 

hemsidans webbadress i fönstret. På hemsidan fanns då bloggen och bloggen uppdaterades 

aktivt under lokalens renovering och uppbyggnad. Detta, menar Johansson, skapade en 

nyfikenhet hos folket och man kunde från företagets sida skapa” en hype” om sig själva redan 

innan caféet fanns som allmänt känt. 

 

På Myresjöhus kan det genom statistik konstateras att bloggarna är populära. Företaget ser 

även att familjerna som bloggar får mycket frågor kring bygget på deras externa bloggsidor. 

Därmed tillåts även familjerna svara på frågorna på den externa sidan, men styr själva över de 

inlägg som publiceras på den officiella hemsidan. Både Wall och Brusefält poängterar att 

detta inte är den ultimata lösningen och ser gärna en utveckling av den egna bloggen, där en 

”kommentera-funktion” bör finnas. Myresjöhus har varken stött på eller upplevt något 

negativt i och med bloggfunktionen, snarare säger man att bloggen ses som någonting kul. 

http://www.vf.se/
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På kommunikationsavdelningen vid Karlstads universitet har det inte setts några konkreta 

fördelar i förhållande till de blivande studenterna i och med bloggen. Dahlgren har heller inte 

upplevt något negativt. 

 

4. Vet ni vilka som läser er blogg? 

 

VF har inte gjort några undersökningar på vilka som läser deras bloggar. Detta ser Franke 

som någonting som kommer att göras på sikt, då han menar att bloggen funnits i så pass kort 

tid. Däremot har VF statistik över antal besökare.  

 

På T Karlstad finns tillgång till bloggstatistik och man kan se hur många unika besökare 

bloggen har varje dag. I dagsläget kan statistiken visa att bloggen har mellan 80 – 150 unika 

besökare per dag. Däremot kan Johansson enbart gissa sig till vilka det är som läser bloggen 

men han tror sig ha en relativt god uppfattning kring caféets målgrupp och bloggens besökare. 

 

Myresjöhus kan genom statistik se antalet besökare på hemsidans samlade blogginlägg, men 

inte heller de vet vilka som läser. Myresjöhus tror sig ha en varierad grupp av besökare och 

har en tydlig bild över företagets målgrupp men de vet inte vilka som läser bloggarna.  

 

Karlstads universitet har ingen grundlig uppfattning om vilka som läser deras bloggar. 

Däremot har de noggrann koll på hur många som besökt den externa kampanjsajten 

www.nxt.kau.se, där bloggarna finns. Det är av ekonomiska prioriteringsskäl som 

marknadsavdelningen idag inte kan se någon statistik över bloggarnas läsare, även om det 

önskas. Det universitetet istället mäter bloggarna utefter är de kommentarer som förekommer 

kopplade till bloggarnas inlägg. Dahlgren menar att då man har full kontroll och koll på 

kampanjsajtens besökare, vilken visat på gott resultat, kan man också hoppas på att bloggen 

går bra. Han menar dock att detta inte är en garanti och att ett mätinstrument för detta vore det 

optimala.  

http://www.nxt.kau.se/
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5. Hur ser ni på bloggen som ett verktyg för att stärka och bygga ert varumärke 

gentemot kund? 

 

För VF:s del ser man bloggen som någonting att arbeta vidare på. Då det för dem till stor del 

handlar om att ha en välbesökt webbplats, i syfte att inbringa till exempel sponsorer, är det 

viktigt med en kontinuitet och aktivitet. Detta tror Franke att bloggen kan bidra med. Varken 

Franke eller Calais tror att bloggen är ett tillfälligt fenomen, utan tror på en tematisk 

utveckling av bloggen. Med detta menar både Franke och Calais att bloggarna förmodligen 

kommer blir mer indelade i teman och tydliga områden. ”Man kommer att få mer 

specialiserade bloggar, så som facebookgrupper och så vidare… det blir viktiga 

påverkansfaktorer”, menar Franke. 

 

Johansson på T Karlstad är förvånad över att fler inte arbetar med bloggen som ett verktyg. 

Johansson menar att det inte är mycket som krävs för att skapa något kreativt och intressant. 

Han påpekar dock att ”tiden är den största finnen”. Tanken är att T Karlstad skall växa som 

företag och han har för närvarande ansökt om fler webbplatser för caféers etablering utanför 

Karlstad. Blir detta av hoppas Johansson på att man även bloggar från dessa caféer. 

 

På Myresjöhus tror de att bloggen är bra på sikt. Brusefält menar att företaget måste utnyttja 

de kanaler som kommande målgrupp använder, det vill säga den generation som så 

småningom skall bygga hus. Brusefält säger att de måste ”bearbeta och behandla kunderna på 

deras villkor” och menar att den fria insynen bidrar till ett förtroende. Wall menar även att en 

av fördelarna är att ”kunden får information som inte är matad ifrån oss”, vilket han tycker 

visar på en god trovärdighet och öppenhet. 
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På Karlstads universitet menar Dahlgren att bloggen är ett koncept som kan vidareutvecklas 

och bör prioriteras som kanal. För universitetets del skulle Dahlgren vilja se ett lättare sätt att 

administrera bloggarna. Ett system där lovande, intressanta studenter har möjlighet att blogga, 

både för de redan befintliga studenterna och sökande. Då vanlig annonsering försvinner allt 

mer på grund av att det är svårt att mäta ett resultat, menar Dahlgren att Internets mätbarhet 

kommer att bli mer utnyttjat. Till exempel via bloggar. 

 

6. Vad var huvudsyftet med att starta en blogg på er hemsida? 

 

I första hand utvecklades och startades bloggen på VF:s hemsida i syfte att öka intresset för 

vad man hade att erbjuda på webben. Detta skedde i februari 2007 i och med ett erbjudande 

av bröderna Schulman, vilka var intresserade av en bloggplats på just VF:s webbsida. Då VF 

arbetar utefter att vara en kaxig och modern tidning såg tidningen att de var tvungen att 

förhålla sig till bloggen som ett fenomen, att utnyttja den kraft den erbjöd. Sedan dess har 

antalet bloggar ökat och tidningen försöker hålla en tematisk bredd i bloggutbudet, för att 

kunna locka så många besökare som möjligt. 

  

För T Karlstads del säger Johansson att bloggen från början var en kul idé och att han precis 

som med mycket annat gick på magkänslan. Det huvudsakliga syftet var att skapa nyfikenhet 

kring ett oöppnat nytt café i staden, men Johansson poängterar också vikten i att ha en aktiv 

hemsida. Detta är någonting som han tycker att bloggen tillför. 

 

Idén till att tillföra en blogg på Myresjöhus hemsida kom från webbyrån TWO, vilka för 

drygt ett år sedan skapade en ny webbplats med nya funktioner för företaget.  I samråd med 

Myresjöhus kom de fram till att en blogg skulle kunna gynna produktens syfte och mål. Detta 

genom en tydlig och användbar dokumentation och insyn. Myresjöhus ser även att de externa 

bloggarna bidrar med en god marknadsföring av företaget.  

 

Då Karlstads universitet vill profilera sig som det unga och moderna universitetet ser man 

det som en nödvändighet att använda de kanaler allmänheten ser som unga och moderna. 

Dahlgren anser själv att universitetet bör ligga mer i framkant gällande valet av kanaler men 

påpekar att det är en stor ekonomisk fråga. Bloggen uppkom tidigare som en kul idé men har 

på grund av ekonomiska skäl inte utvecklats i den mån den bör, säger Dahlgren. 
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7. Hur arbetar ni rent administrativt med er blogg? 

 

På VF skrivs ett fåtal bloggar av personer inom företaget, medan de flesta skrivs av 

utomstående personer. Därmed förekommer inget större administrativt arbete, förutom att 

bevaka direkta olämpligheter. Några av VF:s bloggar har helt fria ”kommentera-funktioner” 

medan andra går efter Aftonbladets modell där bloggaren själv får godkänna kommentarerna 

innan de publiceras på sidan. 

 

VF marknadsför nya bloggar via papperstidningen och använder sig ofta av vinjetten 

”kommentera artikeln på vf.se.” Detta för att kunna koppla samman tidningen och webben. 

Franke tror även att tidningen i framtiden kommer att kunna dra fler kopplingar och länkar 

mellan artiklar och bloggar. 

 

Än så länge är det enbart Johansson som skriver på T Karlstads blogg men han ser gärna att 

fler från företaget kan blogga framöver. I dagsläget uppdateras bloggen då det finns tid och 

när det känns relevant. Exempel på ämnen kan vara utbildningar, provningar eller någon 

konkret händelse på caféet. T Karlstads bloggfunktion har ett öppet ”kommentera-fält” och 

det ser Johansson som någonting positivt. På så vis kan gäster få kontakt och ställa frågor, 

menar han. Han säger även att detta endast skapat problem en gång då en av personalen 

utsattes för direkt personligt påhopp. Detta menar Johansson alltså inte är något vanligt 

förekommande och dessutom någonting som kan kontrolleras. Numera har även T Karlstad 

börjat marknadsföra bloggen på utgivet material, som till exempel flyers.  

  

Då Myresjöhus har externa bloggar som sedan sammanställs på den officiella hemsidan, 

ligger det administrativa arbetet från företagets sida på Wall. Wall väljer bort inlägg av allt för 

privat karaktär samt kontrollerar och godkänner eventuellt bildmaterial. Detta sker 

regelbundet och när tid finns. Inga inlägg redigeras och detta menar Brusefält visar på en 

sårbarhet och en ärlighet som kan säga att ”vi är inte felfria”. Detta grundar han på risken för 

att någonting direkt negativt skrivs om företaget. Till en början letade Myresjöhus upp aktiva 

bloggar kring husbygge för att få igång funktionen men numera finns ett intresse hos 

kunderna själva.  
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Detta kan tydligt ses genom antalet aktiva bloggar. Myresjöhus använder sig inte av någon 

speciell marknadsföring gällande bloggarna men man försöker ibland ”pusha för dem” i 

kundriktade nyhetsbrev. 

 

Från Karlstads universitets kommunikationsavdelnings sida arbetas det inte rent 

administrativt med bloggen, däremot har avdelningen skrivit mindre avtal med de två 

studenterna som bloggar. De har därmed även fått en genomgång av vilka riktlinjer de skall 

förhålla sig till. Syftet är att bloggen skall uppfattas så sanningsenlig som möjligt, med 

utgångspunkt i ett sunt förnuft. Nytt för i år är även att bloggen skall bestå av minst fyra 

blogginlägg per vecka, för att behålla en intresseväckande kontinuitet. Bloggarna 

marknadsförs i utbildningskatalogen, på www.kau.se samt i kampanjsajtens nyhetsbrev. 

 

http://www.kau.se/


30 

 

5 Analys 

Nedan följer ett analytiskt resonemang kring ovanstående frågor och resultat. Jag har valt att 

resonera kring utvalda väsentliga teman och har därmed vid vissa tillfällen lagt samman 

olika frågors resultat i en och samma analysdel. 

 

5.1.1 Relationens betydelse och kundens behov  

Både Myresjöhus och Karlstads universitet menar att i princip allt arbete går ut på att stärka 

varumärket, medan T Karlstad och VF pratar om en prioritering i ekonomin och val av 

arbetsmetod. Alla fyra företag menar dock att mötet med kund är det viktigaste och tydliga 

exempel på prioriteringar av detta slag är; VF:s studiebesök, klubberbjudanden och 

mervärden, T Karlstads internutbildningar i syfte att avdramatisera kundmötet, Myresjöhus 

syn på att ”all business is local”
57

 och Karlstads universitets ambassadörsarbete samt ”Find 

Your Way – turné”.  

 

Det har i tidigare teoridel nämnts att relationsmarknadsföring handlar om att attrahera, 

upprätthålla och gynna kundrelationer, för att både behålla befintliga kunder samt attrahera 

nya. Detta kan jag genom ovan nämnda exempel se tydligt styr stora delar av det externa 

kommunikationsarbetet för samtliga undersökta företag.  

 

I tidigare teoridel nämndes även fyra stora påverkansfaktorer som har varit avgörande för 

relationsmarknadsföringens utveckling och framfart. Dessa påverkansfaktorer är; 

informationssamhällets framväxt, kundernas sofistikerade behov, den nationella och 

internationella konkurrensen samt den nya teknologin.
 58

 De här faktorerna kan man tydligt se 

prägla även dessa företags kommunikationsarbete. Företagen är medvetna om att de tekniska 

lösningarna sällan räcker till utan att, som ovan nämnt, servicen och den personliga kontakten 

är av största vikt.  

                                                           
57

 Personligt möte Magnus Brusefält 2008-11-24 
58

 Blomqvist/Dahl/Haeger (2004:18 - 19) 
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Det kan även konstateras att dessa företag strävar efter att tillfredställa kundens behov och 

samtidigt söker originella lösningar som konkurrensmedel.
59

 Just detta är någonting jag tycker 

mig se tydligt i företagens arbete med bloggarna. Företagens syn på målgruppen och den 

kommande generationens tekniska användning tillsammans med arbetet kring bloggarna, 

visar på ett kreativt sökande gällande konkurrensmedel. Dessutom är dessa företag medvetna 

om den ökande konkurrensen på webben och de arbetar alla aktivt för att göra sig synlig på 

denna plats. 

 

Tufvesson
60

 menar att all marknadsföring idag landar i en webbsida. Han menar att oavsett 

om man i ”offlinemarknadsföringen” kommunicerar en webbadress eller inte, vet företagen 

att kunden slutligen landar på företagets hemsida. Detta gör, tillsammans med kundens 

tillfredställelsebehov och önskningar, att det i så fall ställs krav på företagens webbsidor. 

Tufvesson menar att det ”inte går att ha en webbplats som är sådär idag, man måste vara ”top 

of the line” för att överleva.”
61

 Utgår vi från detta stödjer Tufvessons resonemang tidigare 

nämnda påverkansfaktorer och företagens behov av unika lösningar för att vara 

konkurrenskraftiga och kundtillfredsställande. Samtliga företag menar att de har en välbesökt 

webbplats men endast T Karlstad och VF har tillgång till statistik direkt knutet till bloggarna. 

Detta gör att endast dessa företag kan dra direkta slutsatser kring bloggens styrka på 

webbplatsen. Bloggens mätbarhet diskuteras vidare i kommande kapitel. 

 

Melin
62

 menar att en grundläggande förutsättning för att ett varumärke ska kunna utvecklas 

och bli ett strategiskt konkurrensmedel är att företaget lyckas skapa värden för både 

märkesinnehavaren och konsumenten.
 
Ett bra exempel på arbete för att stödja detta är VF:s 

satsning på den interna marknadsföringen och T Karlstads internutbildningar. Genom arbetet 

med att stärka den interna märkeslojaliteten kan det ses som lättare för dessa företag att 

slutligen också få konsumenten att känna märkeslojalitet. Detta menar jag är ett 

grundläggande internt arbete med stor vikt för att genom till exempel bloggen slutligen skapa 

extern märkeslojalitet. Dock kan jag inte dra några slutsatser genom denna studie huruvida det 

interna arbetet påverkat dessa företags bloggar eller inte.
  

 

                                                           
59

 Blomqvist/Dahl/Haeger (2004:18 - 19) 
60

 Personlig kontakt Anders Tufvesson, 2008-11-20 
61

 Personlig kontakt Anders Tufvesson, 2008-11-20 
62

 Melin(1999:206,208) 
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Melin
63

 menar vidare att den varumärkesbyggande processen kan ses genom sex steg i en 

värdeskapande process som fortlöper både internt och externt. Ett viktigt steg i denna process 

är positionering. Med detta menas att företaget bör ha en god uppfattning om var och hur 

varumärket positionerar sig på marknaden. Detta är alltså en förutsättning för att 

konsumenterna skall ha rätt uppfattning om varumärkets position. Just detta tycker jag mig se 

tydligt i de undersökta företagens arbete. Samtliga företag har en god uppfattning om sin 

position på marknaden samtidigt som de genom sitt externa arbete håller en tydlig profil. 

Delvis genom webbplatsen och bloggarna. Bloggen som profileringsverktyg diskuteras vidare 

i kapitlet målgrupp, image och konkurrenskraft. Genom denna positionering underlättas 

kundes sökande på marknaden och på så vis ökar även möjligheterna för tillfredställandet av 

kundens behov. Positioneringen bör även kunna ses som en viktig grund för en god relation 

mellan företag och kund. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga företag sätter relationen och kundens behov i 

centrum av det externa kommunikationsarbetet. 

 

5.1.2 Bloggen som verktyg 

Tre av fyra företag har möjlighet att se bloggarnas besökarantal via statistik, även om 

Myresjöhus enbart kan se visningsantalet över den sammanställda bloggen. Detta gör att 

företagen har en tillfredställande kontroll över bloggarnas popularitet men absolut inte 

tillräckligt med insikt. Inget av företagen har kontroll över vilka som läser bloggen, vilket gör 

att det är svårt att direkt rikta budskap till målgrupp eller avläsa konkreta fördelar. Inget av 

företagen säger sig uppleva bloggen som någonting negativt men de kan heller inte ännu peka 

på någon mätbar fördel. Förutom T Karlstad och Myresjöhus som menar att ”det skapas 

diskussion bland gästerna”
64

 och att ”det upplevs som någonting kul”
65

.  

 

Bloggen kan alltså än så länge inte mätas fullt ut som verktyg av dessa företag. Detta gör att 

det via bloggen bör vara svårt att tillfredställa målgruppens behov och önskningar, om vi 

utgår ifrån Gustavssons
66

 definition av marknadsföring - där just denna tillfredställelse är det 
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 Efter Melin (1999: 208) 
64

 Personligt möte Pär Johansson, 2008-11-27 
65

 Samtal Simon Wall, Magnus Brusefält, 2008-11-19, 2008-11-24 
66

 Gustavsson (2007:8) 
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väsentliga. Företagen tycks dock räkna med och utgår ifrån att det är den givna målgruppen 

(som de har kunskap kring) som tillhör bloggens läsare. Utgår vi då från detta anser jag att vi i 

många fall kan se bloggen som ett verktyg för att arbeta mot Maslows behovshierarki
67

 och de 

mer självförverkligande behoven. Genom bloggen bör möjligheterna finnas för företagen att 

tillfredsställa kundens sociala behov, självförtroende och självförverkligande. Det vill säga 

behovshierarkins tre översta nivåer, som Maslow
68

 menar är de behov människan vill ha 

tillfredställt näst efter de fysiologiska behoven. Detta kan exemplifieras via Karlstads 

universitets bloggar som genom att släppa in målgruppen i dess framtida situation både kan 

sträva efter att skapa tillhörighet och självförtroende.
69

  Med bloggen som verktyg finns 

möjligheterna för Karlstad universitet att tillfredställa de självförverkligande behoven hos 

målgruppen. Detta menar jag kan ses genom den öppna, sanningsenliga och avdramatiserade 

bild som Dahlgren menar är viktig att förmedla till universitetets målgrupp, genom till 

exempel bloggarna
70

. 

 

Samtidigt menar jag, precis som Frankel
71

 påstår, att samtliga av dessa företags bloggar kan 

stå som exempel för modellen tre c. Bloggarna kan ses som skapare för ett tilltalande innehåll 

i syfte att locka och stärka målgruppen (content), där möjligheten till interaktivitet kan visa på 

en tillgänglighet och öppenhet (community) och där det kommersiella intresset från 

företagens sida kan tillfredsställass genom bloggens besökare (commerce). Detta kan ses 

genom dessa företags huvudsakliga kommersiella syfte och intresse i att visa konsumenterna 

en öppenhet och tillgänglighet.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att samtliga företag använder bloggen som ett 

kommunikationsverktyg. Däremot kan det även fastställas att bloggens möjligheter inte 

nyttjas fullt ut. 
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 Kotler (2005: 271) 
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5.1.3 Målgrupp, image och konkurrenskraft 

De undersökta företagen tycks alla idag se bloggen som någonting under utveckling. 

Fenomenet är relativt nytt och resultaten är som tidigare nämnts inte fullständigt mätta. 

Samtliga företag tror dock på bloggen i framtiden och utöver att den framöver spås bli av mer 

tematisk karaktär tror de på den mätbara möjligheten. Det är alltså möjligt att mäta vilka som 

läser bloggen och när (genom IP-adresser)
 72

, det är endast någonting som företagen hittills 

valt att inte prioritera ekonomiskt.  

 

Både Myresjöhus och Karlstads universitet menar att bloggen är ett verktyg värt att 

prioritera, då dessa företag anser att ”man måste utnyttja de kanaler som kommande målgrupp 

använder”
73

 och att det är ”en nödvändighet att använda de kanaler allmänheten ser som unga 

och moderna”
74

. Dessa uttalanden visar på en upplevd nödvändighet hos företagen med 

bloggen som kommunikationsverktyg - samtidigt som det stödjer tidigare nämnda 

påverkansfaktorer, det vill säga den teknologiska utvecklingen.
75

 

 

Melin
76

 menar att ett varumärke ses genom vad företaget står för, vad som ger det mening och 

vad som gör det unikt. Han menar även att det som krävs för att ett varumärke skall vara 

konkurrenskraftigt över tid är att det inrymmer konsistens och uthållighet i 

identitetsutvecklingen. Detta tolkar jag som påverkningsbara byggstenar genom bloggen som 

verktyg, då företagen genom bloggens kontinuerliga informationsflöde och möjlighet till 

profilering kan hålla varumärket under ständig utveckling för att behålla dess konkurrenskraft. 

Då det även sägs att många företag idag inte kan eller vill konkurrera med pris bör bloggen 

vara ett billigt alternativ för att tillföra konsistens i varumärkets identitet.
77

 Detta är en åsikt 

som kan understödjas via tidigare resultatredovisning där samtliga företag säger sig använda 

bloggen som ett nytt kommunikationsverktyg under utveckling, i syfte att locka målgruppen. 

Samtidigt som arbetet inte prioriterar ekonomiskt. Ett tydligt exempel på bloggen som 

profileringshjälp och ett tydliggörande för vad företaget står för är VF:s val av bloggar och 

dess karaktärer. Samtidigt konstaterar jag att samtliga undersökta företag profilerar sig via 

sina bloggar då bloggens karaktär, samt dess innehåll, i grunden är målgruppanpassat. 
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Då bloggen i dessa fall blir en del i företagens marknadskommunikation, kan bloggen ses som 

en sekundär identitetsbärare. Melin
78

 menar att de sekundära identitetsbärarna har en 

stödjande funktion vid utvecklandet av varumärkesidentiteten. Han menar även att de 

sekundära identitetsbärarna kan ändras vid behov, utan att företagen riskerar att mista sin 

identitet. På så vis kan bloggen ses som en flexibel sekundär identitetsbärare där 

möjligheterna att anpassa sig efter målgruppen är stora. Ett bevis på att bloggen kan vara ett 

anpassningsbart kommunikationsverktyg är till exempel VF:s och Myresjöhus bloggar. 

Bloggarna är där utvalda och skrivs utefter kundens behov och önskemål. Myresjöhus 

bloggar anpassas efter olika hustyper och kunder som bygger hus, VF:s bloggar anpassas 

efter en önskan av en bred tillfredställelse till en stor målgrupp.  

 

Melin
79

 menar vidare att varumärkets identitet är den bild företaget har av sig själva medan 

image är det som uppfattas av mottagaren. Ser vi på bloggen som en länk mellan identitet och 

image kan man genom att utnyttja dess kraft skapa de värden och den image identiteten vill 

förmedla. Detta resonemang kan stödja samtliga bloggar, då alla tydligt profilerar sina 

bloggar och dess syften. Detta kan även ses genom tidigare resonemang kring den 

varumärkesbyggande processen samt företagens grundläggande målgruppsanpassning.  

 

Samtliga företag tar hänsyn och arbetar utefter den tekniska generationens behov och krav. 

Detta kan återigen exemplifieras genom Myresjöhus och Karlstads universitets uttalanden 

kring valet av kanal i förhållande till generation och målgrupp. Detta diskuteras vidare i 

kommande kapitel.  

 

Det kan konstateras att samtliga företag har en tydlig målgruppsbild samt profilering. Genom 

bloggarna stärks imagearbetet och konkurrenskraften blir ständigt aktualiserad. 
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 Melin(1999:215,216) 
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5.1.4 Bloggens syfte och form 

Det kan konstateras att samtliga företag i första hand har en bloggfunktion för att öka intresset 

för webbplatsen. Även om det direkt handlar om anledningar som att ”gynna produktens syfte 

och mål”
80

, eller att ” nyfikenhet kring ett oöppnat nytt café i staden”
81

, är den indirekta 

anledningen att öka intresset för webbplatsen för att i sin tur öka intresset för varumärket. 

Detta kan ses genom att informanterna pratar om ”vikten av en aktiv hemsida”
82

, ”ligga i 

framkant gällande valet av kanaler”
83

, ”tydlig dokumentation och insyn”
84

 samt ”öka intresset 

för vad man hade att erbjuda på webben”
85

.  

 

Genom tidigare intervjuresultat och resonemang kan slutsatsen dras att VF:s bloggar är av 

kommersiella karaktärer
86

  (även om vissa av dem kan ses som personliga), där syftet är att ge 

reklamintäkter och underhålla intresset hos målgruppen (attraktiv hemsida lockar annonsörer). 

I och med detta kan även ses att de övriga företagens bloggar är så kallade kundbloggar
87

, där 

huvudsyftet är att sprida kunskap kring företagets produkter och dess användning.
 
Karlstads 

universitet ger en inblick i vad universitetet är och har att erbjuda, Myresjöhus visar hur dess 

produkt skapas och vad den innebär, T karlstad visar upp deras koncept och dess produkter.  

 

Enligt Tufvesson
88

 är bloggen per definition en webbdagbok. Med det menar han att om 

företaget inte kan följa upp den regelbundet med information, måste företaget hitta ett annat 

sätt att lägga upp information på sin webbplats. Han menar även att bloggdöden är enorm och 

att det idag är svårt att hålla en blogg vid liv rent tidsmässigt. Tufvesson
89

 menar att de flesta 

inte inser hur mycket tid arbetet kräver och att uppdateringarna ofta blir mer och mer 

sporadiska för att sedan utebli.
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Detta är ingenting som hittills tycks ha drabbat de företag jag har undersökt, men då ska vi 

också komma ihåg att bloggfunktionen är relativt ny för dem alla. Däremot påpekar både 

Myresjöhus och T Karlstad att tiden är en avgörande faktor för bloggens kontinuitet.  

 

Både Myresjöhus och Karlstads universitet använder sig idag av nyhetsbrev för att sprida 

information till sina kunder via mail.
90

 Den mätbarhet webbyråerna idag har att erbjuda via 

dessa nyhetsbrev bör också kunna appliceras på bloggen. Det vill säga att kontrollera vilka, 

hur många och när bloggen har lästs. Genom dessa möjligheter ser jag att bloggen kan vara ett 

aktuellt alternativ eller komplement till nyhetsbrevet. Som jag nämnt i inledningen ger 

kunskapsförmedling tillsammans med personlig kontakt en större trovärdighet än till exempel 

annonser och annat externt material, - till exempel nyhetsbrev. Genom att använda bloggen i 

nyhetsbrevets syfte, eller åtminstone som komplement behöver inte informationen upplevas 

som påtvingad och precis som Brusefält på Myresjöhus säger, kan man ”bearbeta och 

behandla kunden på deras villkor”
91

. Detta kan även bidra till en interaktivitet den 

trovärdighet samt öppenhet som Wall
92

 menar att bloggen tillför.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga bloggar ligger under tydliga karaktärer, 

samtidigt som bloggens syfte och form kan ses som någonting under utveckling för samtliga 

företag.  
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6 Slutsats 

Nedan sammanfattas undersökningens resultat och slutsatser i ett kortfattat och fritt 

resonemang.  

 

Syftet med undersökningen var att se om hypotesen om bloggen som marknadsföringsverktyg 

stämde överensstämde med verkligheten på de undersökta företagen. Det vill säga om 

bloggen är ett starkt kommunikationsverktyg för företag i arbetet med att stärka och bygga 

kundrelationer samt varumärke. 

  

Då undersökningen varit hypotesgrundande är slutsatsen tillsammans med empirisk data 

motiverad på mina egna tidigare antaganden kring bloggen som kommunikationsverktyg.  

  

Undersökningen visar att samtliga företag ser bloggen som någonting positivt. Företagen har 

fått positiv respons från kunder och det hela tycks ses som ”någonting kul.”
93

 Dock finns för 

dessa företag endast en mätbarhet i bloggens antal besökare och deras besökstid. Dessa 

företag har alltså hittills inte valt möjligheten att genom IP-adresser kartlägga bloggarnas 

besökare. Därmed saknar bloggen i nuläget en viktig del för den optimala mätbarheten. Detta 

är enligt mig en prioriteringsfråga som jag ser att företagen, på grund av bloggens relativt 

korta existens, inte valt att främja. Då Tufvesson
94

 menar att Internet är det mest mätbara 

mediet, kan vi dock förvänta oss att bloggen framöver, på ett eller annat sätt, torde bli ett 

naturligt verktyg för flertalet företag.  

 

Då informationsbruset idag är enormt och människor gör aktiva val för att undvika 

reklambudskap, krävs ett nytänkande i företagens marknadsföringsarbete. Som det ser ut idag, 

för dessa företag, är bloggen endast ett tillägg till övrigt externt kommunikationsarbete. Detta 

gör att de kreativa möjligheterna inte utnyttjas som de har möjlighet till. Inte är det heller högt 

prioriterat varken ekonomiskt eller tidsmässigt. Tufvesson
95

 menar att företag i dagsläget inte 

väljer att avsätta personal i detta syfte medan man prioriterar annan administrativ personal.  
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Han menar att så länge det finns den här prioriteringen av personalfördelning kommer 

företagen aldrig att ha någon som arbetar med bloggen på heltid. Däremot påpekar han att 

detta synsätt kommer att förändras då företagen inser hur viktig webben är. 

 

Utifrån intervjuernas resultat är det tydligt att företagen ser större delen av det externa 

kommunikationsarbetet som ett stärkande av varumärket. Bloggen är som tidigare nämnt ett 

verktyg med outnyttjade möjligheter i detta arbete.  

 

I arbetet med att stärka och bygga relationer ses bloggen som en möjliggörare för öppenhet 

och trovärdighet. Möjligheterna till insyn gör företagen sårbara men höjer även trovärdigheten 

för äktheten. Även denna möjlighet med bloggen kan, kombinerat med mätbarheten av 

läsarna, utvecklas ytterligare. Genom en för målgruppen ”riktad öppenhet”, kan insyn och 

förtroende stärka redan befintliga relationer men också locka till nya. 

 

Påpekas bör att bloggen inte kan ses som ett direkt offensivt marknadsföringsverktyg, vilket 

gör att indirekta marknadsföringsmetoder till en viss del krävs för att uppmärksamma 

konsumenten om bloggen som kommunikationsverktyg. Med detta i åtanke finns dock 

möjligheterna för att i framtiden utnyttja bloggen i en mer riktad och personlig 

marknadsföring. Företagen har möjligheterna, - endast tid, pengar och kreativitet sätter 

gränserna. 
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8 Bilaga 1 

Guide 1 

 

Basfrågor: 

Varumärkesnamn? 

Hur länge har varumärket funnits? 

 

Frågor Stödord 

Hur stor del av er budget lägger ni på 
arbetet med att framhäva, stärka och bygga 
ert varumärke? 

Attityder?  

Värderingar? 

Vad framhävs? 

Hur arbetar ni i stort med att bevara och 
stärka era kundrelationer? 

Verktyg? 

Kanaler? 

Förtroende/pålitlighet? 

Hur viktigt?  

Har ni märkt några konkreta fördelar för 
arbetet med kundrelationer i och med er 
blogg? 

Ekonomisk? 

Relationsmässig? 

Nackdelar? 

Överraskande/oväntat? 

Hur ser ni på bloggen som ett verktyg för att 
stärka och bygga ert varumärke gentemot 
kund? 

Framtid? 

Effektivt? 

”Fluga”? 
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9 Bilaga 2 

Guide 2 

 

Basfrågor: 

Namn, hemsida? 

Hur länge har bloggen funnits? 

Antal läsare? 

 

 

Frågor Stödord 

Vad var ert huvudsyfte med att låta 
personer blogga på er webbplats?(VF) 

Vad var huvudsyftet med att starta en 
blogg på er hemsida? 

Inspiration? 

Nytänkande? 

Stärka/bygga varumärke? 

Hur arbetar ni rent administrativt med er 
blogg? 

Utbud? 

”Korrläsning”? 

Styrande? 

Riktlinjer? 

Tid?(privata) 

Vet ni vilka som läser er blogg? Målgruppsanalys? 

Varför läser de? 

 

 


