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Web 2.0 har möjliggjort och öppnat upp för en ny typ av mellanmänsklig kommunikation. Numera kan vem 
som helst starta sin egen offentliga och lättillgängliga webbplattform där digitala dialoger frodas och med det 
skapas attraktiva marknadsplatser för företag. Enligt forskningsluckan vi har identifierat anser vi att det 
saknas insikter om hur företag på bästa sätt ska arbeta med bloggare utifrån bloggarnas perspektiv. Bloggar är 
inte bara en attraktiv marknadsplats för företag utan också för bloggarna själva som skapar sitt personliga 
varumärke genom att bygga upp den digitala identitet som presenteras i bloggen. Således är syftet med vår 
uppsats att bidra till ökad förståelse för bloggares preferenser i relationen med företag och varumärken, samt hur de väljer 
varumärken att beröra i sin blogg utifrån sin digitalt konstruerade identitet. 

För att genomföra vår studie har vi valt en kvalitativ metod med en abduktiv ansats där vi har genomfört 
semistrukturerade intervjuer med sju populära bloggare i Sverige. Den teoretiska referensramen som ligger till 
grund för vår studie är uppdelad i tre huvudkategorier; marketing public relations, word-of-mouth/word-of-blog samt 
personligt varumärke, där vi berör begreppen relationer, digitala dialoger, tvåvägs-symmetrisk kommunikation, digital 
identitet och källtrovärdighet. 

Resultatet i vår studie visar att bloggare önskar ett professionellt bemötande i relationen med PR-utövare men 
en personlig relation till varumärken. PR-utövare bör erbjuda bloggarna unikhet, involvering, nyhetsvärde och 
arvode för att skapa fördelaktiga tvåvägs-symmetriska bloggrelationer i syfte att gynna varumärket. Således 
förändras synen på traditionell PR vilket snarare innefattar relationer än finansiering. I vår studie presenterar 
vi därför en definition och modell av begreppet Blog Public Relations (BPR) vilket är vårt huvudsakliga bidrag 
till den vetenskapliga diskursen. Vidare visar vår undersökning att det finns tre faktorer som påverkar 
bloggare till att avvika från sin digitala identitet i samarbetet med företag. Förutom att de känner en press att 
uppdatera bloggen, och därmed ibland har valt att skriva om vissa produkter på grund av det, påverkar ett högt 
arvode eller ett riktigt bra och proffsigt bemötande från PR-utövarna den kommersiella avvägningen.  
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Blog our brand! 

- How PR-practitioners should approach bloggers from the bloggers perspective. 

Pages: 44 

Web 2.0 has enabled and opened up for a new type of interpersonal communication. Nowadays, anyone can start 
their own public and accessible web platform where digital dialogues flourish and thus the creation of attractive 
markets for companies. According to the research gap we have identified, we believe that there is a lack of 
understanding of how companies’ best should practice blog relationships according to the bloggers. Blogs are not 
only an attractive marketplace for companies but also for the bloggers themselves since they create their own 
personal brand by building up their digital identities that are presented in the blog. Thus, the purpose of this essay 
is to contribute to a better understanding of bloggers' preferences in their relationship with companies and brands and how they choose 
brands to mention in the blog from their digitally constructed identities. 
 
To carry out our study, we chose a qualitative method with an abductive nature where we have carried out semi-
structured interviews with seven popular bloggers in Sweden. The theoretical framework that forms the basis of 
our study is divided into three main categories; marketing public relations, word-of-mouth/word-of-blog, and personal brand, 
where we touch the concepts of relationships, digital dialogues, two-way symmetrical communication, digital identity and source 
credibility. 
 
The result of our study shows that bloggers wish for a professional approach in the relationships with PR-
practitioners and a personal relationship with the brands. PR practitioners should offer bloggers uniqueness, 
involvement, news-value and emolument to create beneficial two-way symmetric blog relationships in order to promote 
the brand. Moreover, this approach is changing the perception of traditional PR, which includes relationships, 
rather than financing. In our study, we therefore present a definition and model of the term Blog Public Relations 
(BPR) that is our main contribution to the scientific discourse. Furthermore, our study shows that there are three 
factors that influence bloggers to deviate from their digital identity in collaboration with companies. Besides that 
they feel pressured to update the blog, and thus sometimes chose to write about certain products because of it, a 
high emolument or a really good and professional behavior from PR practitioners affects the commercial balance. 
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1 Inledning  
 
I detta inledande kapitel redogör vi för vad vi avser att undersöka, varför vi anser att forskningen är 
intressant samt vad vi hoppas kommer bli vårt bidrag till forskningen i stort. Inledningsvis förs en 
diskussion kring bloggares ökade inflytande i Sverige, samt den ökade kommersialiseringen i bloggar, för 
att skapa en grundläggande förståelse för vårt syfte med studien. Diskussionen leder fram till de två 
problemformuleringarna och avslutas med en presentation av studiens syfte och avgränsningar samt 
uppsatsens disposition. Kapitlet är ämnat att förse läsaren med en större insikt i studiens 
undersökningsproblematik samt legitimera forskningens relevans. 

 
1.1 Bakgrund  

 
Ett ”klick” är idag allt som behövs för att ta sig ut i Internets oändliga värld full av information och 
inspiration. De sociala medierna är en del av Web 2.0 vars genombrott skedde under 2000-talet och har sedan 
dess blivit ett självklart inslag i människors vardag (O’Reilly, 2007). Bloggar är en del av detta fenomen som 
har bidragit till att Internet har gått från att vara en informationskälla till att bli en plattform för influenser. 
Blogg är en förkortning av begreppet weblog (Våge, 2005) och är en digital dagbok på Internet med 
kontinuerliga uppdateringar i kronologisk ordning. Oftast drivs den av en ensam författare eller ett företag 
(Poynter, 2010). Majoriteten av bloggarna tillåter läsarna att kommentera och konversera i bloggens 
kommentarsfält vilket främjar en digital dialog mellan bloggskribenten och läsarna, men också läsarna 
emellan (Våge, 2005). En blogg kan handla om vad som helst men delas in i olika kategorier beroende på 
dess innehåll och författarens syfte, exempelvis modeblogg, teknikblogg och livsstilsblogg (Lövheim, 
2011). 
 
Bloggens historia tog start i mitten av 1990-talet men det var inte förrän 2001 som bloggar började få 
utrymme i medierna. Detta mycket tack vare det stora antalet bloggar som skapades och spred 
information kring terrorattackerna mot World Trade Center i New York den 11 september 2001. I och 
med detta startade en debatt som jämförde bloggar med traditionell media. För Sveriges del hade 
tsunamikatastrofen i Thailand 2004 en liknande effekt på bloggarnas genombrott. De efterföljande åren 
har bloggares inflytande ständigt ökat även i Sverige, inte minst inom områden som politik och 
journalistik. Tidiga exempel på detta är bland andra Alex Schulman och Carl Bildt vars bloggar var bland 
de första att influera det dagliga nyhetsflödet och påverka samhällsdebatten (Våge, 2005). Sveriges 
bloggsfär är utmärkande från andra länders på så sätt att unga kvinnor, som skriver om sitt privatliv, har 
en dominerande ställning och utgör majoriteten av bloggarna (Lövheim, 2011).  
 
På bara några år har bloggar gått från att vara ett relativt okänt fenomen till att bli en självklar del i online-
kulturen. Den största bloggen i Sverige har idag över en miljon unika besökare i veckan (Bloggportalen, 
2012) och kurvan för antalet bloggar, samt bloggläsare, pekar ständigt uppåt (Hill, 2005). I Sverige är 
bloggläsandet störst bland personer mellan 15-24 år där 34 procent dagligen läser en blogg. Den största 
ökningen av bloggläsare återfinns i ålderskategorin 25-44 år där läsarna har ökat från 18 procent 2010 till 
24 procent 2011 (Forsberg, 2012).  
 
Det finns både för- och nackdelar med att företagens varumärken och produkter diskuteras på nätet. 
Diskussionerna ger företagen ett oändligt arkiv av konsumenternas produktupplevelser och åsikter, vilket 
underlättar företagens arbete med att lyssna och ta till sig av kundernas erfarenheter och behov (Kelleher 
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& Helkkula, 2010). Dock uppstår svårigheter för företagen när det kommer till att kontrollera vilken 
information som sprids eftersom kommunikationen ofta sker konsumenterna emellan. Detta kan resultera 
i att varumärket hängs ut med en negativ tonalitet samt i oönskade sammanhang (Armstrong & Kotler, 
2009) och det är därför av stor vikt för företag och PR-byråer att utarbeta en effektiv strategi för att 
bemöta och påverka inflytelserika Internetpersonligheter. De mest populära bloggarna, som alltså har flest 
läsare, brukar kallas toppbloggare (Lövheim, 2011) eller A-listbloggar (Duke, 2009) och en klar majoritet 
av dessa är professionella-personliga bloggar som drivs av kvinnor under 40 år (Lövheim, 2011).  
 
Populära bloggare har idag stort inflytande på läsarnas konsumentbeteenden tack vare deras stora och 
lojala läsarkrets som dagligen besöker bloggen och har ett stort förtroende för personen bakom den 
(Colliander & Dahlén, 2011). Det har blivit allt vanligare för PR-utövare och marknadsförare att använda 
bloggar som ett verktyg för att kommunicera med viktiga målgrupper. Detta kan göras på tre olika sätt, 
antingen genom att (1) annonsera på bloggar, (2) starta en egen blogg som exempelvis drivs av en anställd 
på företaget eller (3) influera populära bloggare med målet att skapa goda relationer med dem och på så 
sätt få dem att sprida positiv information om företaget och dess produkter (Horton, 2003). Vårt intresse 
och fokus i den här undersökningen kommer vara det sistnämnda, alltså företags kommunikation med sin 
målgrupp genom inflytelserika bloggare.  
 
Genom att skapa förtroenderika och ömsesidiga relationer med bloggare kan företag nå ut till sin 
målgrupp genom en effektiv kommunikationskanal med egenskaper som skiljer sig från traditionell media 
(Caywood, 2012). Bloggaren bygger upp en stark relation och ett förtroende med sina läsare som är svår 
att uppnå i andra typer av masskommunikation, på grund av att det saknas en transparens i traditionella 
medier som återfinns hos bloggar som genre. Styrkan i genren är att informationen kommer från en 
privatperson likt läsarna och inte en person i sin yrkesutövning, vilket gör att läsarna formar en relation 
med bloggaren som kan liknas vid en vänskapsrelation (Colliander & Dahlén, 2011).  

 

1.2 Problemdiskussion 
 
Traditionell PR tvingas till förändring på grund av bloggarna. Övergången från en kontrollerad 
kommunikation till en mer öppen och dynamisk kommunikation skapar både möjligheter och utmaningar. 
En stor förändring och utmaning är att PR-utövare numera måste behärska bloggrelationer. De relationer 
företag bygger med inflytelserika bloggare för att stärka och skydda sitt varumärke, placeras in i fältet för 
marketing public relations (MPR). Målet med MPR är att gynna företagets försäljning och marknadsföring 
snarare än att skapa ett gott rykte, men fokus ligger också på att skapa förtroende och relationer med 
målet att uppnå direkt försäljning (Caywood, 2012). Bloggare måste behandlas på ett annorlunda sätt än 
traditionella medier, trots att det önskade resultatet är detsamma. Detta på grund av att bloggare är 
privatpersoner och inte är vana vid det språk som PR-utövare normalt sätt använder när de säljer in 
produkter (Duke, 2009). I sin studie har Duke (2009) använt en delphi-metod där PR-utövare intervjuades 
i syfte att undersöka hur bloggar förändrar sättet att arbeta inom PR. Därav vill vi undersöka vad bloggare har 
för preferenser i sina relationer med företag och vilket tillvägagångssätt bloggare anser att PR-utövare bör använda sig av för 
att skapa goda bloggrelationer. 
 
Kommersialisering av bloggar innebär att bloggarna samverkar med företag och media. Förutom betalda 
reklamannonser, presenterar bloggarna den kommersiella aspekten i inlägg där de granskar, säljer, 
recenserar eller arrangerar tävlingar baserade på vissa produkter, eller bjuder in till evenemang och möten 
(Lövheim, 2009). Således kan integrationen av populära, professionella, kommersiella och personliga 
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aspekter i bloggar ses som ett försök att påverka samhället där webbaserade medier och kommersialisering 
har blivit en integrerad del av att bygga identiteter och sociala relationer. Vi hävdar att bloggares val av 
produkter och varumärken är uttryck för personliga val och värderingar med syfte att matcha den 
framställda identiteten i bloggen. Därför vill vi även undersöka om detta stämmer, alltså	  hur bloggare väljer 
vilka varumärken de skriver om utifrån sin digitala identitetskonstruktion.  
  
Utifrån den digitala identitetskonstruktionen, alltså jaget som bloggare skapar och framställer på bloggen, 
skapar denne sitt personliga varumärke (Lövheim, 2010). Bloggares föreställningar av jaget behöver leva 
upp till vissa förväntningar, därför uppstår en svår balansgång i bloggares användning av varumärken i 
presentationen av sig själva. En bloggares relation och samarbete med ett företag kan både gynna eller 
missgynna bloggen på så sätt att antalet läsare minskar eller ökar, dessutom kan det ha en effekt på 
bloggarens personliga varumärke, samt företagets varumärke, och läsarens attityder mot detta. Alltför 
genomskinlig PR samt reklambudskap har en stor negativ effekt på bloggens trovärdighet, det är viktigt att 
bloggare visar att de står för sina val och väljer varumärken utifrån den digitala identiteten (Lövheim, 
2010).   
	  
En av de främsta anledningarna till att unga kvinnor läser bloggar är att de identifierar sig med och ser upp 
till personen bakom bloggen (Lövheim, 2010). Detta i kombination med läsarnas förtroende för 
bloggaren, samt deras dagligt återkommande besök, gör att så länge bloggaren genuint följer ett varumärke 
kommer även bloggläsarna att forma en relation till det. Detta är en förklaring till varför effekten på 
varumärkesattityder, som företag uppnår genom att marknadsföra sitt varumärke och sina produkter 
genom bloggar, är så stor. Det finns en stor likhet mellan social media-marknadsföring och word-of-mouth 
(WOM) i bemärkelsen att sändaren spelar en viktig roll för publicitetseffekten (Colliander & Dahlén, 
2011).  
 
En aspekt som saknas inom forskningen är bloggarnas synvinkel på deras samarbeten med olika företag. 
Enligt forskningsluckan vi identifierat anser vi att det saknas insikter om hur företag på bästa sätt ska 
arbeta med bloggare enligt bloggarna själva. Vi hävdar att de som sitter inne på den kunskapen företag 
behöver för detta är just bloggarna, eftersom det är de som skriver informationen som publiceras på 
bloggen samt väljer vilka varumärken som omnämns. I relationen mellan företag och bloggare är det på så 
sätt bloggarna som har makten. Därför är det viktigt att företagen inte bara har stor respekt för bloggarnas 
makt, utan också kunskap om bloggares beteende och tankesätt, med andra ord en form av 
konsumentinsyn. Tack vare ökad kunskap om detta kan PR-utövare förbättra möjligheterna för ett 
framgångsrikt samarbete med bloggare, utveckla en effektiv strategi för bemötandet av dessa och därmed 
skapa goda relationer med viktiga målgrupper via bloggarna. Genom att genomföra den här 
undersökningen vill vi alltså hjälpa PR-utövare att hantera bloggrelationer. 
 

1.3 Problemformulering 
 
I och med att PR-utövare har börjat anamma bloggrelationer som en del i arbetsrutinen får många 
bloggare enormt mycket produkter och förfrågningar skickat till sig. Detta gör att det som företag är svårt 
att sticka ut från mängden. Vi hävdar således att det är viktigt för företagen att veta vad bloggare anser är 
viktigt i dessa relationer för att undvika irritation och att problem uppstår som kan förstöra bloggarens 
förtroende för varumärket. Detta ligger i vårt intresse då vi tror att vikten av goda bloggrelationer kommer 
få en ökad betydelse i framtiden, tack vare de sociala mediernas utveckling och ökade inflytande i 
samhället.  
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Vi hävdar att grunden i en effektiv bloggrelation är god insyn i bloggarnas beteende och tankesätt samt 
framställningen av deras digitala identitet. Därför kommer vårt bidrag till forskningen resultera i en ökad 
förståelse för bloggarnas preferenser i relationen med företag och varumärken. Till detta hör hur bloggare 
väljer vilka varumärken de skriver om utifrån deras digitala identitetskonstruktion, eftersom det personliga 
jaget ligger till grund för bloggarnas beteende och tänkesätt. Vi kommer undersöka kvinnliga bloggare som 
riktar sig till en målgrupp mellan 15-44 år. Detta eftersom att bloggläsandet är som störst i ålderskategorin 15-
24 år, och har ökat mest i ålderskategorin 25-44 år det senaste året i Sverige (Forsberg, 2012) samt att 
majoriteten av bloggarna i Sverige drivs av kvinnor (Lövheim, 2011). 
 
Huvudproblem: 
Vilket tillvägagångssätt anser bloggare att PR-utövare bör använda för att skapa tvåvägs-symmetriska 
bloggrelationer i syfte att gynna ett varumärke? 
 
Delproblem: 
Hur gör bloggare den kommersiella avvägningen för att matcha den digitala identiteten? 
 

1.4 Syfte 
 
Ur forskningssynpunkt är syftet med vår studie att undersöka den kommunikativa relationen mellan PR-
utövare och bloggare samt hur de förhåller sig till varandra. Ur ett samhållsperspektiv kan vi således 
förenkla för PR-utövare i deras utarbetande av effektiva strategier för att skapa goda bloggrelationer. 
Detta genom att bidra till ökad förståelse för bloggares preferenser i relationen med företag och 
varumärken samt hur bloggare väljer varumärken att beröra i sin blogg, utifrån sin digitalt konstruerade 
identitet. 

 

1.5 Avgränsning	  	  
 
Vi avgränsar vår undersökning till att utforma kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sju bloggare 
över 18 år. Vi kommer således inte ta hänsyn till PR-utövare eller konsumenters syn på relationen mellan 
dem och bloggarna då detta redan behandlats i tidigare forskning. Vi har även valt att avgränsa oss till att 
endast studera företagssamarbeten som resulterar i PR för företaget samt köpta inlägg. Med köpta inlägg 
menar vi att företag betalar bloggaren en summa pengar för att skriva om varumärket eller produkten i 
bloggen. Vi har alltså uteslutit betalda reklamannonser, eftersom relationskapandet är av en avgörande 
betydelse för att synliggöra varumärket på bloggarna. PR och köpta inlägg är integrerat i bloggens innehåll 
och har därför större effekt på konsumentbeteenden än reklam (Colliander & Dahlén, 2011).  

Vi är medvetna om den pågående debatten i media som berör de etiska dilemman som kan uppstå i 
samband med företags produktrelaterade kontakter med bloggare. Den 6 september granskade tv-
programmet Plus (Bergström & Bhatt, 2012) företag som erbjudit bloggare en ekonomisk ersättning för att 
få utrymme i deras blogginlägg. Det är olagligt med dolda reklambudskap och Plus granskade huruvida 
företagen följer marknadsföringslagen i dessa anseenden. Fokus i tv-programmet var företagens beteende 
medan vårt fokus i den här uppsatsen kommer vara bloggares preferenser i relationen med företag och 
varumärken samt hur bloggare väljer varumärken att beröra i sin blogg, utifrån sin digitalt konstruerade 
identitet. Därav är den etiska aspekten inte relevant för vår frågeställning, utan endast vilket 
tillvägagångssätt bloggarna anser att PR-utövare bör använda för att skapa goda relationer med dem.  
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1.6 Disposition 
	  
Det här avsnittet ämnar ge en överblick över uppsatsens disposition samt en sammanfattning av studiens 
olika delar.  
 
Kapitel 1 – Inledning  
I detta inledande kapitel redogör vi för vad vi avser undersöka, varför vi anser att forskningen är intressant 
samt vår förhoppning om vad som kommer bli vårt bidrag till forskningen i stort. Kapitlet avslutas med 
en presentation av studiens syfte, vilket ligger till grund för de valda metoderna, den teoretiska 
referensramen samt den insamlade empirin.  

Kapitel 2 - Teori 
I teorikapitlet presenteras den teoretiska referensram, baserat på tidigare forskning, vilken ligger till grund 
för vår empiri och analys. Kapitlet behandlar teorier utefter de tre huvuddelarna; marketing public 
relations, word-of-mouth/word-of-blog samt personligt varumärke. Varje del berör teorier vi finner 
relevanta samt ger en djupare förståelse för den vetenskapliga diskursen på området. 
 
Kapitel 3 - Metod  
Studiens metodkapitel redogör för de forskningsmetoder som finns samt de metoder och tillvägagångssätt 
vi valt för vår studie. Kapitlet är ämnat att intyga oss och läsaren om att forskningen präglas av reliabilitet, 
validitet samt tillförlitlighet. Vidare redogör vi för datainsamlingen och slutligen kritiserar vi våra valda 
källor samt våra valda metoder. 

Kapitel 4 - Empiri  
I empirikapitlet behandlas det vi anser vara de mest betydelsefulla delarna av vår empiri vilken samlades in 
genom semistrukturerade intervjuer med bloggare. Vi har gjort vårt yttersta för att vara så sakliga som 
möjligt i redogörelsen av den insamlade datan samt strävade efter att presentera en så omfattande empiri 
som möjligt för att ge läsaren möjlighet att analysera resultatet samt forma sina egna åsikter och 
antaganden.  
 
Kapitel 5 - Analys 
I analyskapitlet kopplas den teoretiska referensramen ihop med empirin och bloggarnas svar diskuteras, 
tolkas och analyseras. Kapitlet ämnar upptäcka och undersöka mönster i empirin för att sedan jämföra 
dessa med varandra.  
 
Kapitel 6 – Resultatdiskussion  
I diskussionskapitlet förs en diskussion kring analysen vilken leder fram till vårt bidrag till forskningen. I 
kapitlet presenteras en definition av vad vi valt att kalla Blog Public Relations, samt en modell som vi själva 
konstruerat, för att ge läsaren en djupare förståelse för begreppet. Dessutom motiveras våra framlagda 
argument.  
 
Kapitel 7 - Slutsats 
I det avslutande kapitlet sammanfattar vi hela forskningsprocessen och framhäver därmed även de 
analysargument vi önskar att läsaren ska ta med sig och minnas efter att ha läst vår uppsats. Dessutom 
besvarar kapitlet studiens huvudproblem, delproblem och syfte. Slutligen ger vi även förslag på vidare 
studier om ämnet.  
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2 Teori 
 
I kapitlet som följer presenteras den teoretiska referensram, baserad på tidigare forskning, vilken ligger till 
grund för vår empiriska och teoretiska analys. Genom kapitlet kommer läsaren få ta del av de teorier vi 
anser är väsentliga för forskningsområdet. Kapitlet är uppdelat i tre huvuddelar; marketing public relations, 
word-of-mouth/word-of-blog samt personligt varumärke. Varje del berör teorier vi finner relevanta samt ger en 
djupare förståelse för respektive område. 

 

2.1 Marketing Public Relations 
 
Kommande avsnitt är ämnat ge en ökad förståelse för Marketing Public Relations och att ge en 
grundförståelse för relationer som gynnar varumärken, samt tvåvägs-symmetrisk kommunikation. Marketing 
Public Relations (MPR) är en kombination av marknadsföring samt traditionell PR, vilket närmare innebär 
användningen av PR-strategier och PR-taktiker för att uppnå marknadsföringsmål. Syftet med MPR är att 
öka varumärkeskännedom, stimulera försäljning, underlätta försäljning och kommunikation samt bygga 
relationer mellan konsumenter, företag och varumärken. MPR skiljer sig från traditionell PR i den 
bemärkelsen att målet med MPR är att gynna företagets försäljning och marknadsföring snarare än att 
skapa ett gott rykte. Således skiljer sig MPR även från traditionell marknadsföring då syftet är att skapa 
förtroende och relationer, istället för att sälja in en produkt eller service, med målet att uppnå direkt 
försäljning. (Caywood, 2012) 

MPR är ett kostnadseffektivt sätt att uppnå effekt av en marknadsföringskampanj. Tack vare äktheten i 
budskapet nås effekter som inte kan uppstå med traditionell marknadsföring. Två viktiga ingredienser i 
MPR är förtroende och relationskapande. För att uppnå bäst effekt ska en MPR-kampanj fokusera på att bygga 
förtroende, skapa en god dialog med viktiga målgrupper samt skapa ledning genom att förse inflytelserika 
individer och organisationer med värdefull information. Mest förtroendeingivande är budskapet om det 
kommer från en neutral tredje part utanför företaget eftersom det då inte finns någon nytta för sändaren 
att prata gott om en specifik produkt. MPR handlar om att ge plats för konsumenterna och låta dem tala 
för varumärket. Detta kan exempelvis ske genom att skapa goda relationer med bloggare i syfte att 
påverka dem till att skriva gott om en viss produkt på bloggen, eller göra en välkänd bloggare till 
varumärkets ansikte utåt. (Caywood, 2012)  

 

2.1.1 Relationer 
 
En relation är ett samspel mellan två eller flera parter som genom någon form av kontakt skapar ett band 
till varandra. En uppsättning relationer som tar form av ett komplext mönster, där de olika parterna har 
aktiv kontakt med varandra, kallas nätverk. Att bemästra relationer är en av de viktigaste byggstenarna i 
uppbyggnaden av ett starkt varumärke, samt utvecklandet av lojala och långsiktiga kunder, vilka genererar 
intäkter för företaget (Gummesson, 2008). Relationer förekommer i samtliga organisationer och 
förknippas med Public Relations (PR), vilket	  är den fördelaktiga integrationen av en organisations nya och 
kontinuerliga relationer med sina intressenter, med syfte att skapa och skydda varumärket samt 
organisationens rykte (Caywood, 2012). För ett varumärke är det viktigt att bemästra relationerna till 
exempelvis media, anställda, konsumenter och inflytelserika ledare i samhället (Fearn-Banks, 2011). 
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Relationer byggs upp av normer och förväntningar på en slags outtalad överenskommelse av en 
samhörighet och vi-känsla (Angelöw & Jonsson, 2000). Den vanligaste relationen återfinns mellan företag 
och konsument (B2C). Konsumenter skapar även relationer med varumärken genom andra konsumenter 
(C2C) eller genom samhällets uppfattningar (S2C) (Mårtensson, 2009). Konsumenters relation till ett 
varumärke kan anta olika styrkor men handlar ofta om möjligheten att identifiera sig med varumärket 
(Mårtensson, 2009) samt att relationen är ömsesidig (Gummesson, 2008). Goda relationer fungerar som 
en livlina för varumärkets rykte när svårigheter och kriser uppstår (Johansen & Frandsen, 2010) och är 
även viktiga eftersom de tillhandahåller nyttig information om företagets intressenter. Detta är värdefullt i 
utformandet av all strategisk kommunikation (Gummesson, 2008). Graden av förtroende som återfinns 
mellan parterna i en relation är det som avgör dess framgång och långvarighet. C2C-relationer har ofta en 
högre grad av förtroende än B2C-relationer eftersom kommunikationen ofta uppfattas som mer autentisk 
när den kommer från en tredje part, och inte från företaget i sig, eftersom att sändaren i B2C-relationer 
har ett syfte att skapa vinning för företaget (Caywood, 2012). 
 

2.1.2 Tvåvägs-symmetrisk kommunikation 
 
En stor del av existerande PR-forskning utgår från exellenceteorin skapad av J. Grunig och Hunt (1984) och 
utvecklad av J. Grunig och L. Grunig (1992). Teorin består av fyra modeller som var och en förklarar olika 
sätt att kommunicera inom PR. Dessa är (1) publicitetsmodellen, (2) informationsmodellen, (3) tvåvägs-asymmetriska 
modellen samt (4) tvåvägs-symmetriska modellen, där den tvåvägs-symmetriska modellen är att föredra 
eftersom den, till skillnad från de andra modellerna, går ut på att forma en dialog istället för en monolog 
med intressenterna. (Fearn-Banks, 2011) 
 
Den tvåvägs-symmetriska kommunikationen går ut på att skapa ömsesidiga dialoger med sina intressenter, 
där sändaren och mottagaren är på samma nivå och innehar en vilja att förhandla, lyssna, förstå och 
kompromissa med varandra. PR-utövaren bör ha kunskap om intressenternas önskemål samt behov och 
vice versa (Fearn-Banks, 2011). Internet skapar enorma möjligheter för öppna konversationer mellan 
företag och dess intressenter tack vare de sociala medierna. Till exempel kan ett företag enkelt delta i 
konversationer och svara på frågor på Facebook eller i bloggars kommentarsfält, vilket lätt kan förväxlas 
med den tvåvägs-symmetriska kommunikationen. Oklarheter uppstår när det kommer till skillnaden 
mellan termer som att prata och besvara samt att föra dialog och ha förståelse. Den tvåvägs-symmetriska 
kommunikationen handlar snarare om dialog och förståelse än att prata och besvara. Ett exempel på detta 
skulle kunna vara att företaget inte bara deltar i konversationen på Facebook och i bloggars 
kommentarsfält, utan även lyssnar och tar till sig av intressenternas önskemål och därefter ändrar 
utkomsten efter detta. Ett alternativ är att företagen låter en bloggare vara med och skapa ett ömsesidigt 
samarbete som både ger vinning för företaget samt gynnar bloggarens digitala identitet och personliga 
varumärke (Kent & Taylor, 1998).  
 
 

2.2 Word-of-mouth/Word-of-Blog  
 
Detta avsnitt är ämnat ge en grund för fortsatt läsning om hur information sprids i bloggar genom digitala 
dialoger samt, förtroendets roll i varför bloggar är ett effektivt PR-verktyg. Word-of-mouth (WOM) är en typ 
av viral marknadsföring som går ut på C2C-kommunikation och innefattar effekten av att konsumenter 
delger sina positiva samt negativa erfarenheter av ett varumärke (Feng & Timon, 2011). Förtroendet i 
WOM är större än i andra former av PR eftersom budskapet anses vara subjektivt och oberoende till 
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skillnad från när informationen kommer från ett företag med syfte att sälja produkter. WOM kan i många 
fall också vara mer övertygande än andra former av PR eftersom avsändaren ofta har en bättre förståelse 
för mottagaren (Li & Du, 2011). Således spelar sändaren en viktig roll för effekten av publicitet i WOM, 
vilket är en förklaring till varför bloggare är effektiva WOM-spridare. Styrkan i bloggar är framförallt att 
informationen kommer från en privatperson som läsarna kan identifiera sig med och inte en person i sin 
yrkesutövning (Colliander & Dahlén, 2011). 
 
När WOM görs tillgängligt för en stor mängd människor och institutioner via Internet brukar det kallas 
för elektronisk WOM (eWOM) (Kelleher & Helkkula, 2010) eller word-of-web (WOW) (Armstrong & Kotler, 
2009) och närmare har fenomenet fått namnet word-of-blog (WOB) när kommunikationen sker i bloggar. 
WOB sker ofta genom ett informellt informationsutbyte mellan konsumenter, om deras erfarenheter av 
olika varumärken, produkter eller tjänster, som planteras av bloggaren själv och sedan diskuteras läsarna 
emellan (Qin, 2011). Detta sker exempelvis genom att en bloggare rekommenderar en produkt i sin blogg 
som sedan läsarna tar efter och börjar använda, alternativt att de diskuterar produkten i bloggens 
kommentarsfält. Många av de erfarenheter som delges i blogginlägg inträffar offline, men förhandlas, delas 
och diskuteras med andra konsumenter på nätet. Detta innebär att digitala berättelser ger insikter och 
erfarenheter hos vardagliga konsumenter utöver de konsumenter som bloggar (Kelleher & Helkkula, 
2010). Således leder WOB till bättre medvetenhet om varumärket bland konsumenterna, vilket i sin tur 
ökar företagets försäljning (Qin, 2011). 
 

2.2.1 Digitala dialoger 
 
Definitionen av en dialog är ett överenskommet utbyte av idéer och åsikter, som innebär ett 
kommunikativt givande och tagande (Duhé, 2012). Digitala dialoger innebär således att konversationen äger 
rum via sociala medier på Internet (Caywood, 2012). De parter som deltar i en dialog måste inte 
nödvändigtvis komma överens, dock är det till stor fördel om de delar en vilja att försöka nå en ömsesidig 
överenskommelse. Detta gäller särskilt när det kommer till att föra offentliga dialoger där ogenomtänkta 
uttalanden lätt uppmärksammas av omvärlden och har en stor påverkan på varumärkets rykte (Kent & 
Taylor, 1998).  

Det är viktigt att skilja på informationsspridning på Internet och digitala dialoger. För att en digital dialog 
ska uppstå krävs att webbplatsen inbjuder besökarna att integrera och konversera (Kent & Taylor, 1998). 
Sociala medier handlar till stor del om människor som integrerar med andra människor. Mellanmänskliga 
dialoger har ägt rum i urminnes tider, dock har den tekniska utvecklingen öppnat upp för nya 
kommunikationskanaler med specifika egenskaper (Caywood, 2012). Publiken har tack vare de sociala 
medierna gått från att vara passivt mottagande till att själv agera, kommentera, sprida information och 
delta i dialoger.  

Bloggar har förenklat den egna publiceringen på så sätt att vem som helst kan starta en egen webbplats 
och driva den till att bli en inflytelserik plattform för åsiktsventilering (Våge, 2005). Termen People 3.0 
används för att beskriva det faktum att det i de digitala dialogerna är människor som skapar trenderna. 
Därför är det av stor vikt att företag för dialoger med, samt riktar sin kommunikation till, människorna i 
första hand. Människor delar ständigt information om sina produktupplevelser på Internet, vilket gör att 
varumärken formas efter de digitala dialogerna (Caywood, 2012). Innehållet i C2C-dialoger på Internet är 
svåra för företag att kontrollera, vilket är en förklaring till varför det är av stor vikt för företagen att 
utveckla effektiva strategier för ett eget deltagande i de digitala dialogerna (Kelleher & Helkkula, 2010). 
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2.2.2 Källtrovärdighet 
 
Källtrovärdighet avser i vilken utsträckning mottagare uppfattar avsändaren som kunnig, ärlig och 
förtroendeingivande vilket har en inverkan på om och hur mottagaren anammar avsändarens information. 
En hög upplevd trovärdighet för avsändaren gör att mottagaren tenderar ändra sina åsikter gällande en 
produkt eller ett varumärke i den riktning avsändaren förespråkar, vilket inte förekommer i samma 
utsträckning då avsändarens trovärdighet anses låg. Det finns fyra dimensioner för att djupare studera 
avsändarens trovärdighet. Den första är expertis som avser avsändarens kunnighet och förmåga att leverera 
korrekt information. Pålitlighet är den andra dimensionen som innefattar att avsändarens information är 
ärlig och korrekt. Den tredje dimensionen är social relation vilken innefattar hur stark relationen mellan 
avsändaren och mottagaren är. Ju starkare relation desto mer pålitlig, objektiv och mer hjälpsam inför ett 
köpbeslut uppfattas informationen. Attraktion är den fjärde och sista dimensionen som avser i vilken 
utsträckning en källa framkallar positiva känslor hos mottagaren, vilka ger en önskan att efterlikna källan, 
alltså mottagarens benägenhet att påverkas. (Cho, Kwon & Park, 2009) 

Sociala medier erbjuder en nästan obegränsad möjlighet för vem som helst att publicera och uttrycka 
åsikter om produkter och varumärken. Det är således upp till mottagaren att avgöra om källan är trovärdig 
eller ej (Cho, Kwon & Park, 2009). Bloggar har generellt en hög trovärdighet hos sina läsare tack vare 
deras höga para sociala interaktion (PSI), vilket definieras som ”the illusion of a face-to-face relationship with 
a media performer” (Colliander & Dahlén 2011, sid. 314). Bloggare utvecklar en nära relation med läsarna, 
vilken kan liknas vid en vänskapsrelation, tack vare användarnas dagligt återkommande besök, möjlighet 
till identifiering och det faktum att informationen på bloggen kommer från en privatperson och inte en 
person i sin yrkesutövning. Detta gör att informationen uppfattas som objektiv, trovärdig och värdefull 
för mottagarna. Tack vare bloggares höga PSI och goda relation med sina användare har de en stor 
inverkan på varumärkesattityder och köpintentioner. På grund av det höga förtroendet bloggläsare har för 
personerna bakom bloggen är dock bloggares förtroende mer känslig och kan lätt förstöras (Colliander & 
Dahlén, 2011). Ett exempel på detta skulle kunna vara en bloggare som skriver om ett varumärke som inte 
stämmer överens med dennes intressen och identitet, vilket skapar misstankar hos läsarna om att ett 
företagssamarbete ligger bakom innehållet i inlägget. 

 

2.3 Personligt varumärke 
 
Detta avsnitt beskriver innebörden av ett personligt varumärke, vilket ämnar ge en ökad förståelse för 
uppbyggnaden av den personliga identiteten bloggare skapar på Internet. Ett varumärke är en etikett, som 
betecknar ett företag eller en person, vilken allmänheten upplever, utvärderar, har känslor för samt bygger 
associationer kring och på så sätt skapar de sig ett upplevt värde. Att forma uppfattningar om ett 
varumärke är viktigare än verkligheten. Då varumärken skapas av konsumenternas tidigare upplevelser och 
associationer handlar hanteringen av varumärken således mest om att hantera konsumenternas 
uppfattningar. (Rosenbaum-Elliot, Percy & Pervan, 2011) 
 
Ett personligt varumärke är något alla människor skapar genom sin egen personlighet. Att bygga upp ett 
effektivt personligt varumärke är fördelaktigt eftersom det kan främja karriären eller utöka det personliga 
nätverket. Det handlar om att skapa rätt sorts känslomässig respons som uppstår när människor hör 
personens namn, möter personen på Internet eller träffar personen i verkligheten. Med rätt menas den 
information som personen vill föra fram om sin personlighet, sina intressen och vanor. Detta innebär att 
informationen som presenteras bör passa in i ramen för det personliga varumärket. Effektivt personligt 
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varumärkesbyggande handlar dock inte om att tala om sig själv hela tiden. Det bästa sättet att bygga upp 
sitt personliga varumärke är snarare att leva det än att prata om det. (Deckers & Lacy, 2010) 
 

2.3.1 Digital identitet 
 
Ett varumärkes identitet är ”den internt eftersträvade bilden som man vill förmedla till målgruppen” 
(Mårtensson, 2009, s. 79), alltså visionen om hur varumärket ska uppfattas. Den digitala identiteten är således 
visionen om hur varumärket ska presenteras på Internet. Alla varumärken som syns på Internet, vare sig 
det är ett personligt varumärke eller ett företags varumärke, innehar en digital identitet som baseras på den 
information som presenteras om varumärket på nätet (Lövheim, 2010). Förr ansågs en individs identitet 
vara given personen och därmed oföränderlig, medan individen numera anses konstruera sin personliga 
identitet genom att skapa en föränderlig idealbild av hur han eller hon vill vara och sedan försöka leva 
efter det (Bengtsson & Östberg, 2011). I bloggar och andra sociala medier presenteras text och bild av 
individers erfarenheter och privatliv online istället för ansikte mot ansikte. Därför är kontrollen över vad 
som offentliggörs och vad som hålls privat i digitala sammanhang större än vid möten i verkliga livet. 
Konsekvenser av detta är att det finns förväntningar hos målgruppen om större öppenhet och intimitet i 
digitala sammanhang. Därför bör det finnas en strävan efter att presentera en digital identitet som upplevs 
så äkta som möjligt (Lövheim, 2010). 
 
Viktiga ingredienser i människors identitetskapande är konsumtion, märken och produkter. De föremål 
som en individ omger sig med kallas för det utvidgade jaget. Individer skapar relationer med varumärken 
som de kan identifiera sig med och som representerar den bild de har av sig själva. Således uppnås en 
identifiering och en tillhörighet med likasinnade grupper av konsumenter som individen gärna likställer sig 
med. Förutom identifiering innebär det utvidgade jaget även en distinktion från specifika 
konsumentgrupper vilket får individen att sticka ut från mängden (Bengtsson & Östberg, 2011). I Sverige 
försöker kvinnliga bloggare på olika sätt presentera sig som en vanlig tjej i likhet med läsarna för att på så 
sätt skapa en relation med dem som kan liknas vid en vänskapsrelation. Trots att trenden med 
kommersialisering i bloggar ökar, lyckas bloggarna betona och framhäva intimitet, tillit och spontanitet i 
sina inlägg och i sin kontakt med läsarna. Detta är ett exempel på framhävningen av en viss identitet i 
bloggen och det är dessutom en av anledningarna till att effekten av kommersiella inslag i bloggar är så 
stor (Lövheim, 2011). 
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3 Metod  
 
I följande kapitel redogör vi för den metod och det tillvägagångssätt vi valt för vår studie. Kapitlet är 
ämnat att intyga oss och läsaren om att forskningen präglas av reliabilitet, validitet samt tillförlitlighet. 
Vidare redogör vi för datainsamlingen och slutligen kritiserar vi våra valda källor, vår valda metod samt 
tillvägagångssätt.  

 

3.1 Metodval  
 
Vi har anammat ett hermeneutiskt förhållningssätt, med en abduktiv ansats. Vi har dessutom använt en 
kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. I detta avsnitt beskriver vi närmare vad som 
menas med dessa begrepp samt motiverar våra valda metoder. 

 

3.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Hermeneutiken kommer ursprungligen från teologin och betyder läran om tolkning. Den härleds ofta till 
forskning med kvalitativ ansats som syftar till att studera människors bild av verkligheten. Enligt 
hermeneutiker är verkligheten således subjektiv, till skillnad från exempelvis positivister som främst riktar 
in sig på att generalisera (Lantz, 1993). Den mening som tolkas utifrån mötet mellan informant och 
intervjuare bör sättas i relation till den kultur, de normer och värderingar som är tidsenliga då insamlingen 
av empiri sker (Dalen, 2007). 

Då vår uppsats har syftat till att bidra till ökad förståelse för bloggares preferenser i relationen med företag 
och varumärken, samt hur de väljer ut varumärken att nämna i sin blogg, föll det sig naturligt att välja ett 
hermeneutiskt förhållningssätt med fokus på att tolka och förstå bloggarnas verklighet. Som tidigare 
beskrivits finns ingen absolut sanning i detta förhållningssätt (Lantz, 1993) utan istället har vi ämnat sätta 
oss in i bloggarnas situation för att uppleva deras verklighet. 

 

3.1.2 Ansats  
 
Forskning handlar till stor del om att framställa teorier som återger en så korrekt bild av verkligheten som 
möjligt. Det finns tre betydelsefulla ansatser att utgå från då detta ska göras och dessa är deduktion, 
induktion samt abduktion (Patel & Davidson, 2011). 

Deduktion innebär att framtagna hypoteser anses vara empiriska konsekvenser grundade i teorin samt i 
samband mellan olika faktorer (Ryen, 2004). Logiken i den deduktiva strategin är att utveckla en 
vetenskaplig teori vars syfte är att förklara verkligheten (Bryman, 1997). Vid induktivt framtagna processer 
är teorierna istället grundade i empirin och utgår därmed från verkligheten i utvecklandet av nya teorier 
samt hypoteser (Ryen, 2004). Förenklat går det att särskilja dessa genom att påstå att deduktiva forskare 
ämnar bevisa teorier och hypoteser, medan induktiva forskare avser upptäcka nya (Patel & Davidson, 
2011). 
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Abduktion är den tredje ansatsen och beskrivs som en kombination av deduktion och induktion. Denna 
ansats ger möjlighet att agera mer fritt i undersökningen och är även ansluten till insamling av kvalitativa 
data (Patel & Davidson, 2011), vilket stöder oss i valet av att anta en tolkande undersökningsmetod. 
Genom att inledningsvis skapa hypoteser utifrån empirin är det därefter möjligt att lägga fram förslag till 
teorier. Efter en sådan induktiv ansats kan forskningen gå in i den deduktiva fasen där den hypotes eller 
teori som tagits fram appliceras på ett nytt fall för att bevisa dem. På så vis kan den abduktiva ansatsen 
utveckla samt skapa nya strukturer (Patel & Davidson, 2011). 

Inledningsvis följde vi en deduktiv ansats i vår studie då teorierna var centrala i vår undersökning. Dessa 
har legat till grund för vår problemformulering och vårt syfte, men även varit av stor vikt i konstruerandet 
av våra intervjufrågor. Parallellt med detta har vi samlat in vårt empiriska material som fick en allt större 
betydelse för undersökningen. Vi har således skiftat mellan våra teorier och den empiriska datainsamlingen 
vilket gett oss möjlighet att få mer kunskap om vårt ämnesområde. En sådan skiftande tolkningsprocess 
gagnas av en abduktiv ansats som tillåter denna pendling mellan teori och empiri (Patel & Davidson, 
2011), vilket vi använt oss av i vår analys. 

De semistrukturerade frågorna vi utformade är således bäst lämpade för en abduktiv eller induktiv metod, 
vilka syftar till att samla kvalitativ information genom intervjuer där vi tolkar våra informanters svar för att 
förstå dem så nära som möjligt. Detta har senare legat till grund för vår analys. 

 

3.1.3 Kvalitativ metod  
 
Det råder enighet bland forskare om svårigheterna med att särskilja en tydlig gräns mellan kvalitativ och 
kvantitativ forskningsmetod (Ryen, 2004). Något förenklat kan kvantitativ forskning ses som en metod där 
empiri mäts och summeras för att sedan beskriva och generalisera resultatet objektivt, medan kvalitativ 
forskning är underordnad statistisk mätning och istället fokuserar på arbetsmaterialet i form av exempelvis 
anteckningar (Repstad, 2007). Då de båda metoderna har anknytning till sociologi har det gått att härleda 
kvantitativ forskning till förklarande sociologi, vilket innebär statistiska orsakssammanband som förklarar 
resultatet. Denna metod fungerar utmärkt då man avser mäta en stor population. Den kvalitativa metoden 
lutar mer åt förstående sociologi där informantens subjektiva upplevelse av världen värdesätts, och passar bra 
då urvalet är av mindre omfång samt då svaren inte behöver generaliseras med exakthet (Repstad, 2007). 
Den tidigare forskningen belyser vikten av goda relationer mellan PR-utövare och bloggare och då vi 
ämnar undersöka tvåvägs-symmetrisk kommunikation likväl som MPR anser vi att det krävs en förståelse 
för bloggarnas tankesätt, beteende och verklighet, snarare än en förklaring.  

Kvantitativa frågeundersökningar exemplifierar en metodisk strategi med frågor och fasta svarsalternativ 
som respondenter tar del av och besvarar. Problematiken som riskerar uppstå är då forskarna vill förändra 
frågorna efter påbörjad undersökning, eller om respondenterna inte anser att något av svarsalternativen 
stämmer överens med deras åsikt. Den kvalitativa metoden, som bland annat inrymmer observationer och 
intervjuer, är mer flexibel än kvantitativa frågeenkäter eftersom utformningen av frågor under en intervju 
går att ändra. Önskar intervjuaren veta något mer om en specifik tankegång hos informanten finns det 
utrymme för följdfrågor. (Repstad, 2007) 

Då bloggare utgör en relativt liten del av Sveriges population, och deras individuella behov är av växlande 
karaktär, fann vi det logiskt att utforma en kvalitativ studie för att på så sätt tolka samt förstå den 
subjektiva verklighetsuppfattningen hos bloggarna. Hade vi velat förklara bloggarnas synsätt eller mäta 
bredden hos en större population skulle en kvantitativ studie varit att föredra, men för att uppnå vårt syfte 
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med studien, samt kunna besvara våra problemformuleringar, avsåg vi förstå bloggarnas verklighetsbild 
snarare än att förklara den. Med hjälp av en kvalitativ metod kunde vi göra denna tolkning och även få 
mer nyanserade beskrivningar från våra informanter. 

 

3.1.3.1 Semistrukturerad intervju 
 
Målet med en samtalsintervju är att framkalla så spontana verklighetsskildringar som möjligt. Intervjuer 
kan vara strukturerade på olika vis. Vid en öppen intervju ges informanten möjlighet att berätta så fritt som 
denne önskar om sin bild av verkligheten. Intervjuaren har då sällan några frågor klara utan är beroende av 
den öppenhet samt svar informanten bidrar med. För att utvinna det som är väsentligt för 
undersökningens syfte, används vanligtvis en mer strukturerad intervjuform. Vid en helt strukturerad 
intervju är frågorna fasta och kan liknas vid en kvantitativ frågeundersökning. Frågorna ställs i en viss 
ordning och svarsutrymmet är inte lika fritt som i en öppen intervju. Vi har använt oss av en intervjuform 
som ligger mellan den öppna och den helt strukturerade intervjun, som kallas semistrukturerad intervju. 
(Ryen, 2004) 

En semistrukturerad, även kallad delvis strukturerad, intervju innehåller en mall med ämnen att beröra där 
frågornas ordning kan skifta. På så vis ges intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor för att vidga 
arbetsmaterialet och informanten kan således svara fritt på frågorna (Dalen, 2011). För att uppfylla den 
strukturerade aspekten av intervjun avsåg vi sammanställa en intervjuguide (se bilaga 1) att utgå från under 
intervjutillfället. Redogörelser från processen, som startade vid intervjutillfället med anteckningar och 
ljudinspelningar, till den slutliga utskriften har dokumenteras och sedan legat till grund för bearbetning 
och tolkning av materialet. Vi valde en semistrukturerad intervju då vi ämnat förstå informanterna på 
djupet samt ge dem öppna svarsmöjligheter på våra tematiserade frågor. 

Framtagningen av en intervjuguide kan vara tidskrävande, men är väl värt tiden då den utgör stommen för 
intervjun (Dalen, 2011). Genom att bryta ner uppsatsens frågeställningar till teman och därefter konstruera 
frågor med eventuella följdfrågor till varje tematisering skapas en dynamik under intervjun. Det är viktigt 
att intervjuaren lyssnar och låter informanten få komma till tals och utveckla svaren i den mån de själva 
vill. Först då svaret känns uttömt bör följdfrågor ställas för att följa upp de tematiska frågorna i de fall 
innehållet behövs berikas ytterligare (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2010).  

 

3.2 Datainsamlingsmetod  
 
Vi har delat in datainsamlingsprocessen i två kategorier; primärdata och sekundärdata. Primärdatan utgör 
kärnan i vår uppsats och är den empiri som samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Sekundärdatan 
utgörs av vår teoretiska referensram vilken huvudsakligen är hämtad från böcker och vetenskapliga 
artiklar. 

 

3.2.1 Primärdata  
 
Studiens primärdata är empirin som samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Vi har genomfört 
relativt få, men djupa intervjuer för att erhålla så bra förståelse av verkligheten som möjligt. Intervjuerna är 
studiens kärna och därför av stor betydelse för analysavsnittet. Intervjudeltagarna har valts ut efter (1) 
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antalet unika besökare deras blogg har per vecka, (2) deras utmärkande och varierade bloggpersonligheter 
samt (3) varierande erfarenhet av att driva en blogg. Dessa kriterier är relevanta för vår studie eftersom en 
blogg med många läsare är en attraktiv marknadsplats för olika företag, samt eftersom vårt intresse ligger i 
hur de väljer varumärken utifrån den identitet de bygger upp på bloggen.  

Samtliga intervjuer skedde på offentliga platser såsom caféer och restauranger där vi satt avskilt i en lugn 
miljö för att på så sätt skapa en avslappnad stämning för bloggarna att öppna upp sig i. Vi intervjuade 
varje deltagare var för sig och såg till att ställa så öppna frågor som möjligt. Varje intervju började med 
några inledande frågor för att få bloggaren att känna sig bekväm samt öppna upp för en dialog. Resterande 
frågor var av öppen karaktär för att uppmuntra bloggaren att använda så många egna ord och uttryck som 
möjligt samt ge utrymme för egna resonemang och värderingar. Varje intervju spelades in, efter bloggarens 
godkännande, för att förhindra att information föll i glömska och för att minska risken för misstolkning. 
Det inspelade materialet avlyssnades efter intervjun och informationen transkriberades och utgjorde sedan 
materialet för empirikapitlet. Dessutom lades det till grund för studiens analys och slutsats. För att 
samtalet skulle flyta på så lättsamt som möjligt undvek vi en akademisk tonalitet gentemot bloggaren och 
talade istället till denne på ett mer avslappnat sätt som bloggaren kände sig bekväm med. Häri låg 
utmaningen att avläsa bloggskribenten och dess vardagliga tal, något som föreföll sig naturligt tack vare 
den avslappnade stämningen. I snitt varade varje intervju i 32 minuter.  

Frågorna i intervjuguiden har framställts ur våra problemformuleringar samt ur teorierna. Vi skapade två 
teman; relationen mellan PR-utövare och bloggare samt digital identitet, utifrån våra två problemformuleringar. Vi 
framställde frågor som vi trodde skulle kunna besvara problemformuleringarna och hjälpa oss att uppnå 
vårt syfte med studien. Under processen hade vi våra teorier i åtanke och såg till att frågorna berörde 
samtliga av dessa. Därefter plockade vi bort de frågor som inte behandlade våra teorier, vilket slutligen 
resulterade i 16 frågor. För att skapa en dynamik under intervjun var de första sex frågorna av inledande 
karaktär med syfte att få informanten att känna sig bekväm i sin intervjuposition. Fråga 7-8 var kopplade 
till marketing public relations, fråga 9-10 härrörde ur den tvåvägssymmetriska kommunikationen medan 
fråga elva behandlade digitala dialoger. Fråga 12-14 ämnade belysa den digitala identiteten, men även det 
personliga varumärket hos bloggaren. Våra två sista frågor berörde teorier som källtrovärdighet och 
återigen den tvåvägs-symmetriska kommunikationen. När vi ställt våra frågor, i förhoppning om att vi 
erhållit svar som täckt de ämnesområden som undersökningen examinerar, ställde vi direkta frågor för att 
få svar på sådant som ännu inte behandlats, men som vi ansåg vara av vikt för undersökningen, detta för 
att hålla oss till den semistrukturerade intervjumetoden. Det är oerhört viktigt att informanterna får känna 
sig viktiga och att deras svar blir till värde för uppsatsförfattarna (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängnerud, 2010). Då svaren ibland blev långa och detaljerade ställdes tolkande frågor för att på så sätt 
undersöka om vi förstått bloggarnas svar korrekt. Därmed visade vi bloggarna att vi uppmärksammade 
dem och var måna om att förstå dem. Vi tog anspråk på deras tid, därför var det viktigt att hantera 
intervjun så professionellt som möjligt. Vid slutet av intervjun frågade vi samtliga bloggare om de ville 
lyssna till inspelningen, tillägga eller stryka något samt ge förslag på ändringar i vårt upplägg. För att bli 
säkra i vår roll som intervjuare genomförde vi en provintervju inför första intervjutillfället. Detta var till 
stor hjälp för att försäkra oss om att intervjufrågorna uppfyllde sitt syfte. Vi kände oss tillfreds med 
resultatet och kände att provintervjun stärkte oss i vår kommande roll som intervjuare. Efter att intervjun 
transkriberats skickade vi den utskrivna intervjun till respektive bloggare för att denne skulle ha möjlighet 
att bekräfta om vi som forskare tolkat svaren på rätt sätt.  
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3.2.1.1 Urval  
 
Utbudet av bloggar var stort och vi valde att se över de kategorier som fanns. Bland de vanligast 
förekommande bloggkategorierna återfinns personliga bloggar, som behandlar bloggarens vardagliga liv samt 
professionella bloggar som är en del av bloggarens yrke. Dock har en professionalisering av personliga bloggar 
introducerats genom betalda reklamannonser och samarbeten med olika företag, vilket har gjort att de allra 
största bloggarna nu livnär sig på sin blogg.  Denna kategori har fått namnet professionella-personliga bloggar, 
vilket innebär en kombinationen av personliga och professionella bloggar i den bemärkelsen att innehållet 
berör bloggarens vardagsliv samtidigt som bloggen genererar inkomster från reklam och samarbeten med 
företag. Detta gör bloggen till en del av bloggarens yrke. 
 
Inom kvalitativa studier är det viktigt med väl genomtänkt och systematiskt urval av informanter (Dalen, 
2007). Som tidigare nämnt är bloggläsandet som störst i Sverige i ålderskategorin 15-24 år och har ökat 
mest inom ålderskategorin 25-44 år det senaste året. Dessutom är majoriteten av Sveriges bloggare unga 
kvinnor (Lövheim, 2011). Därför har vi valt att rikta vårt fokus på kvinnliga bloggare vars målgrupp är mellan 
15-44 år och som tillhör kategorin professionell-personlig blogg. 
 
Urvalet har vi gjort då de professionella-personliga bloggarna, på grund av sitt höga besöksantal och 
samarbeten med företag, innehar stor makt att påverka. Bloggarna i undersökningen har allt från 7000 till 
170 000 unika besökare per vecka på sin blogg, vilket är relativt högt om man jämför med tidningar som 
riktar sig till samma målgrupp och som också är stora inspirationskällor till tjejers köpbeteenden. Exempel 
på detta är Veckorevyn, som är en tidning som riktar sig till unga kvinnor och har en räckvidd på 171 000 
personer per år. Veckorevyn kommer ut 26 gånger per år vilket gör att räckvidden för varje nummer i 
genomsnitt är cirka 6570 personer. Damernas Värld som riktar sig till kvinnor mellan 25-45 år har en 
räckvidd på 251 000 och kommer ut 13 gånger per år, vilket gör att varje nummer i genomsnitt har en 
räckvidd på cirka 19 300 personer (TS, 2012).  
 
Vi har inte haft för avsikt att göra ett representativt urval utan istället försökt sammansätta en så stor 
variation hos informanterna som möjligt. På så sätt ökar sannolikheten för ny och relevant information 
(Ryen, 2004). Tack vare att antalet besökare skiljer sig relativt mycket åt från den bloggare med minst 
besökare (7000 unika i veckan) till den med mest besökare (170 000 unika i veckan) kan vi undersöka om 
det är någon skillnad på deras erfarenheter och åsikter när det kommer till deras relationer med företag 
och PR-byråer. Vi har kartlagt de bloggare som vi anser inneha intressanta erfarenheter som passar vår 
frågeställning. Detta har vi gjort genom att läsa bloggar samt uppmärksamma inlägg som talar för olika 
varumärken och produkter och som öppet skriver om samarbeten de har haft eller har med olika företag. 
 
Urvalet är en tidskrävande process vilket belyser vikten av att inte ha ett alltför stort urval (Dalen, 2007). 
Undersökningsmaterialet måste hålla god kvalité och samtidigt utgöra tillräcklig grund för tolkning samt 
analys av data. Analysen riskerar bli ytlig då intervjuantalet är för stort. Ett fåtal intervjuer är ultimat för 
ingående och väl genomförda analyser (Repstad, 2007). Det finns två kriterier att ta hänsyn till vid ett 
kvalitativt urval. Det första är tillräcklighet där antalet ska vara så pass stort att det kan återspegla den bredd 
som finns inom bloggsfären i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna. Det andra kriteriet är 
mättnad, vilket innebär att det inte uppkommer någon ny information under intervjutillfällena. En uppsats 
på kandidatnivå bör sällan omfatta fler än tio intervjuer för att uppnå mättnad, men det är innehållet i 
dessa som styr och inte antalet. Genom ändamålsenliga urval (Ryen, 2004) har vi kunnat knyta an till den 
centrala kärnan i vår studie och fokusera på bloggarnas erfarenheter och utsago.  
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Nedan följer en presentation av de bloggare vi har valt att intervjua för vår studie: 
 

• Camilla Gervide, 33, driver en av Sveriges största musikbloggar som har cirka 170 000 unika 
besökare i veckan och riktar sig till musikälskare. På bloggen skriver Camilla om musik men även 
om sitt vardagliga liv. Camilla har bloggat i 13 år och blev nominerad till Årets Bloggraket 2012 på 
Veckorevyns stora bloggala Blog Awards (Veckorevyn, 2012).  
 

• Katrin Zytomierska, 36, har bloggat i fem och ett halvt år för den stora bloggportalen Finest.se. 
Katrin bloggar sedan november 2012 på en egen annonsfri bloggplats. Katrins blogg har efter 
flytten gått från cirka 300 000 unika besökare i veckan till cirka 100 000 unika besökare i veckan. 
Katrin tillhör livsstilsbloggarna men skriver främst om lågkaloridieten LCHF. 
 

• Linda Hallberg, 26, har bloggat i fyra år och driver en av Sveriges största skönhetsbloggar med 
cirka 100 000 unika besökare i veckan. Bloggen, som finns på nyhetssajten Nyheter24.se, riktar sig 
till både tjejer och killar som vill inspireras och ta del av olika skönhetstips. Linda utnämndes till 
Årets skönhetsblogg 2010 och Årets beautyblogg 2012 på Veckorevyns bloggala Blog Awards 
(Veckorevyn, 2012). 
 

• Fredrika Enberg (pseudonym), 33, har bloggat i sex år och har cirka 30 000 unika besökare i 
veckan. Hon bloggar för en livsstilstidning och anser sin blogg beröra främst mode, men även 
delar av hennes personliga vardag. Fredrika anses vara en av modebloggarnas urmoder. 
  

• Ellinor Hansson (pseudonym), 24, har bloggat för en nöjestidning i tre år och har cirka  
15 000 unika besökare i veckan. Hon blev ombedd att starta en livsstilsblogg, då nöjestidningen 
ansåg att hon var en underhållande skribent på andra sociala medier. 
 

• Angelica Sehlin, 21, bloggar om smink och hår i emokulturen. Bloggen Murderotic som hon nu 
driver, har funnits i ett och ett halvt år och har cirka 12 000 unika besökare i veckan.  
 

• Josephine Fredman (pseudonym), 24, driver en modeblogg åt en dagstidning, där hon även 
arbetar som modereporter, sedan sex månader tillbaka. Hon har cirka 7000 unika besökare i 
veckan som följer hennes vardag som är fyllt av mode och spännande event. 

 

3.2.2 Sekundärdata  
 
Sekundärdata är data som samlats in för ett annat syfte än för den pågående undersökningen. Dock är den 
sekundära datan inte nödvändigtvis mindre viktig än primärdatan (Patzer, 1995). Vår sekundärdata utgörs 
av vår teoretiska referensram vilken huvudsakligen är hämtad från böcker och vetenskapliga artiklar. 
Denna består av redan utvecklad och framtagen information om vårt forskningsområde, vilket har gett oss 
en översiktlig kunskapsbas samt ökat vår förståelse för relationen mellan företag och bloggare. För att 
skapa en struktur i den sekundära datainsamlingen tematiserades den teoretiska referensramen efter tre 
teman (1) marketing public relations, (2) word-of-blog/word-of-mouth och (3) personligt varumärke. Den 
sekundära datainsamlingen har ökat vår kunskap om området vilket har varit betydelsefullt för att skapa 
relevanta intervjufrågor. Det är av stor vikt att ställa rätt frågor till informanterna, men också att ställa 
frågor som hjälper till att förstå, tolka och analysera den insamlade informationen (Kvale, 1997). 
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3.3 Forskningsetik 
 
Då man i intervjustudier har att göra med människor är den forskningsetiska aspekten av stor vikt. Därför 
tog vi stor hänsyn till de fyra etiska krav som finns inom forskningen; (1) informationskravet, informanterna 
ska informeras om studiens syfte, (2) samtyckeskravet, informanterna själva ska få bestämma över sin 
medverkan, (3) konfidentialitetskravet, medverkande personer ska behandlas med konfidentialitet samt att 
personuppgifter ej får behandlas på ett sådant sätt att obehöriga kan ta del av dem och slutligen (4) 
nyttjandekravet vilket innebär att insamlad data endast får användas för forskningsändamål (Olsson, 2008). 
Således informerade vi samtliga intervjudeltagare om deras rättigheter när det kommer till deras 
medverkan. Metodologiska problem som kan uppstå i utförandet av kvalitativa studier är bland annat 
stigmatisering, vilket innebär att en grupp personer identifieras och hängs ut. Det finns även en svårighet i 
att finna en balans mellan närhet och distans till informanterna. En alltför stor närhet kan göra att 
forskarna skapar en solidaritet till informanterna vilket i sin tur kan göra att tolkningsprocessen påverkas 
(Dalen, 2007). Vid vår första mailkontakt med intervjudeltagarna informerade vi om deras rätt till att vara 
anonyma. Samtliga intervjudeltagare valde att avvakta tills efter intervjun med att bestämma detta. Under 
intervjutillfället informerades de återigen om möjligheten till att vara anonym samt hur information om 
dem då skulle framföras med stor konfidentialitet i vår studie. Detta resulterade i att fyra av sju 
intervjudeltagare valde att vara anonyma. 

 

3.4 Metodkritik  
 
Kvaliteten på vår studie anser vi vara hög då vår forskning antagit ett seriöst tillvägagångssätt. Under 
insamlandet av empirin har vi ansträngt oss för att bloggarna ska känna sig trygga i intervjusituationen och 
i behandlandet av deras svar. Dessutom har vi gjort vårt bästa för att inte inverka på, eller döma 
bloggarna, utan snarare förstå deras verklighet. Således erhåller den empiri som samlats in, tolkats och 
analyserats en god kvalité. Tack vare vår omsorgsfullt behandlade teori, vilken gav oss goda kunskaper på 
området, kunde vi sätta oss in i bloggarnas situation och förstå förhållandet mellan bloggare och företag. 
Detta gav oss en grund att stå på i utformandet av de intervjufrågor vi sedan ställde till informanterna och 
gjorde att vi kunde tolka och förstå deras situation på deras nivå. Med ett mindre genomarbetat 
teorikapitel hade vi inte kunnat uppnå samma djup i intervjufrågorna.  

I informantundersökningar är det informanterna som bidrar med information om verkligheten, vilket är 
en anledning till att forskaren inte bör påverka intervjupersonen åt något håll. Dock kan man inte vara 
säker på att informanterna ger en sann bild av deras verklighet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängerud, 2007). Det finns en möjlighet att bloggarna inte delgett hela sanningen. För att undvika en 
sådan situation var vi noga med att skapa ett förtroende hos bloggarna för att de skulle känna sig trygga i 
situationen och inte känna att vi skulle döma dem på något vis. Vi ansåg det vara av stor vikt att bloggarna 
skulle ha möjlighet att bekräfta att vi som forskare tolkat deras svar på rätt sätt. Därför tillämpade vi 
användarvalidering, det vill säga skickade den transkriberade intervjun till respektive bloggare för att de 
skulle ha möjlighet att bekräfta att vi som forskare tolkat deras svar på rätt sätt. Samtliga informanter 
godkände våra tolkningar vilket lett till att vi har haft tillförlitligt material att analysera utifrån.  

Vi har haft ett tydligt fokus genom hela forskningsprocessen och en röd tråd genom studiens alla delar. 
Den insamlade teoretiska referensramen står till grund för studiens röda tråd och återfinns i såväl den 
valda metoden och den insamlade empirin samt i återkopplingen i analysen. För att skapa en ännu säkrare 
och bredare grund av data hade ett alternativ till vår metod varit att kombinera två metoder (Repstad, 
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2007). Då hade vi inledningsvis kunnat bedriva kvantitativa frågeundersökningar för att därefter rikta in 
oss på de intressanta delar som uppkommit, med hjälp av kvalitativa intervjuer. Eftersom vår 
problemställning samt syfte inte krävde en bred urvalsgrupp för att tolka materialet subjektivt, valde vi 
bort den kombinationen. För att öka validiteten ytterligare hade vi kunnat låta en utomstående forskare 
granska våra anteckningar för att eventuellt hitta nya vinklar till tolkning, men då validiteten ligger i 
bloggarnas utsago anser vi oss ha fått en tillräckligt tydlig bild över deras verklighetsuppfattning. 

Vi skickade ut förfrågningar till 61 bloggare som uppfyllde våra krav på målgrupp och antal läsare. Av 
dessa svarade 13 att de kunde tänka sig att delta, vilket slutligen resulterade i sju deltagare efter ett antal 
avhopp. Det låga antalet informanter kan ses som en svaghet för undersökningen i den bemärkelsen att 
det är svårt att generalisera resultatet till en större grupp bloggare. Dock anser vi ändå att studien har en 
hög kvalité eftersom vi ämnat genomföra en ingående och väl genomförd analys, då analysen riskerar bli 
ytlig om intervjuantalet är för stort (Repstad, 2007). Vi anser att vi uppnått tillräcklighet då vi erhållit 
täckande svar på våra teoretiska utgångspunkter. Efter cirka fem intervjuer uppnådde vi mättnad då svaren 
på frågorna var återkommande.  

I vår tolkningsprocess återgick vi till de inspelade intervjuerna ett flertal gånger för att försäkra oss om att 
ingen information gick förlorad, vilket kunde ha påverkat tolkningen av intervjudeltagarnas verklighet. Ett 
flertal gånger har vi även återgått till transkriberingen av intervjuerna samt till teorin för att skapa oss den 
bästa möjliga uppfattningen för att förstå samt utföra vårt tolkningsarbete. Tolkningsprocessen har även 
inneburit att vi som forskare har diskuterat våra olika synvinklar och argument fram och tillbaka samt 
gjort oss medvetna om konsekvenser som kan uppstå i intervjusituationer och i kvalitativa 
forskningsprocesser.  

 

3.4.1 Reliabilitet och Validitet 
 
Forskare refererar till reliabilitet och validitet för att bekräfta kvaliteten på sina studier. Dock härrör dessa 
begrepp ur kvantitativ forskning och komplicerar därför innebörden då de appliceras på kvalitativa studier 
(Daymon & Holloway, 2011). I kvantitativa sammanhang är reliabiliteten hög då resultaten av en 
undersökning går att återskapa med hög exakthet genom användning av samma forskningsredskap som 
vid föregående studie. Reliabilitet anses vara svårare att applicera på kvalitativa studier eftersom det 
förutsätter att insamlingsmetod och dataanalys ska kunna kontrolleras av andra forskare som undersöker 
samma företeelse. Dessutom kräver en reliabilitetsmätning att företeelsen som mäts inte ändras med tiden 
(Dalen, 2007).  

Inom kvalitativa studier blir detta komplext då varje enskild studie har sina unika informanter. Eftersom 
individer och omständigheter förändras är det svårt att eftergranska resultatet (Daymon & Holloway, 
2011). Vi har avsett att redogöra för vår metod så detaljerat och transparant att utomstående forskare ska 
kunna efterlikna vår undersökning och komma fram till liknande tolkningar och slutsatser. På detta sätt 
skapar vi intersubjektivitet, vilket betyder överförbarhet mellan forskare (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängnerud, 2010).  

Hög validitet innebär att studien mätt det som avsågs mätas (Repstad, 2007). Det finns fyra faktorer som 
går att knyta an till validitet i kvalitativa intervjustudier. (1) Forskarrollen syftar till forskarens förhållande till 
informanterna i skapandet av samspel under intervjun (Dalen, 2007). Då vi tillhör bloggarnas målgrupp 
samt är aktiva bloggläsare har vi kunnat relatera till deras vardag, uppfattning samt situationsbeskrivningar. 
Redogörelsen av detta samspel skapar intersubjektivitet som bidrar till att validiteten i vår tolkning av 
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bloggarnas utsagor stärks. Validiteten i (2) metodvalet kräver inspelningsredskap samt noggrant utförda 
anteckningar för att kunna redogöra för datainsamlingsprocessen (Dalen, 2007). Vi transkriberade våra 
inspelningar omedelbart efter intervjun för att undvika att viktiga detaljer föll i glömska. 
Inspelningsredskapet bestod av våra två mobiltelefoner och dessa kontrollerades innan för att med stor 
säkerhet inte kunna avbrytas under tiden. Vidare hanterades (3) datamaterialets validitet vilket innebär att 
informanternas utsago är central i materialet som används som underlag för tolkningen (Dalen, 2007). För 
att få ut detaljrika svar från informanterna framställdes frågor ämnade att uppfånga så mycket av 
bloggarnas egna ord och berättelser som möjligt. Dessa testades även i en provintervju innan intervjuerna 
ägde rum för att eventuellt kunna justeras. (4) Tolkningsvaliditeten är den sista faktorn som anses beskriva 
hög validitet hos kvalitativa studier. Genom att skapa sig en förståelse för de samband som återfinns i 
materialet går det att utveckla tolkningen genom att knyta an delen till sin helhet (Dalen, 2007). För att 
kunna göra det förutsattes det att bloggarnas svar var tillräckligt detaljrika och tydliga. Vi ansåg det vara av 
stor vikt att bloggarna skulle ha möjlighet att bekräfta att vi som forskare tolkat deras svar på rätt sätt. 
Därför skickade vi den transkriberade intervjun till bloggarna för att ge dem möjlighet att bekräfta att vi 
som forskare tolkat deras svar på rätt sätt. Detta kallas användarvalidering (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängnerud, 2010). 

 

3.4.2 Källkritik  
 
”Källkritik är en uppsättning metodregler som används för att värdera sanningshalten och 
bedöma trovärdigheten i såväl påståenden som historiska förlopp och omständigheter som 
nutida uppgifter om sakliga förhållanden” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 
2007, s. 315).  

Källkritik är en förutsättning för att en uppsats ska hålla god kvalité och kunna användas och appliceras på 
verkligheten. Ett kritiskt förhållningsätt till källor innebär att pröva dem mot dess användningsområde 
samt att sakligt utvärdera dem i sin text (Reinecker & Jørgensen, 2008). De två viktigaste frågorna att ställa 
sig är (1) Hur har källorna uppkommit? (2) Har materialet ändrats från att det publicerades tills att det 
används som en källa? (Östbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004). Oavsett typ av källa återfinns fyra 
utgångspunkter som alltid bör finnas i åtanke vid källkritik och som kan appliceras på alla typer av källor. 
Dessa är (1) skaparens trovärdighet, (2) skaparens auktoritet, (3) källans samtidighet och aktualitet samt (4) källans 
förhållande till andra källor (Reinecker & Jørgensen, 2008).  

Genom hela forskningsprocessen har vi antagit ett kritiskt förhållningssätt till samtliga källor vi stött på, 
oavsett om det har varit Internettexter, vetenskapligt granskade artiklar eller människor. I arbetet med vår 
studie fann vi det av stor vikt att söka bland litteratur som rörde sig i en granskad och vetenskaplig 
kontext. Därför hade vi från början en del krav på de forum vi vände oss till, bland annat att artiklarna 
hade genomgått en peer review, alltså en vetenskaplig granskning.  

I arbetet med vår uppsats har vi lagt stor vikt i att endast använda oss av primärkällor, vilka värderas högre 
än sekundärkällor eftersom att avståndet mellan berättare och berättelse då är kortare och på så sätt utsätts 
berättelsen för mindre brus på vägen från sändare till mottagare. Dessutom har vi endast använt oss av 
källor med hög aktualitet då vårt forskningsområde är relativt nytt.  Vi har varit noga med att analysera 
källornas äkthet, vilket innebär att materialet är producerat vid den tidpunkt, det sammanhang och av den 
person som anges (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 2007).  

Vi har antagit stor försiktighet när det kommer till att använda källor på Internet eftersom det där finns en 
del källkritiska problem. Uppgifter på Internet kan ha många medskapare vilka är en blandning av 
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amatörer och experter med olika kunskapssyn och förutsättningar. Detta är med källkritiska mått mätt ett 
problem eftersom att ursprungskällan sällan anges. Dessutom finns det möjlighet att ändra i en redan 
publicerad text på Internet vilket gör att frågan om materialet ändrats från att det publicerades tills att det 
används som en källa är av stor vikt (Östbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004). Dock är Internet den 
plattform där bloggar och bloggare har sitt fäste vilket har gjort att vi varit tvungna att använda oss av 
Internetkällor för att göra vårt urval. Vi har genom bloggarna varit noga med att bekräfta att 
informationen om dem, som vi utgått ifrån i vårt urval, stämmer överens med verkligheten. 
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4 Empiri  
 
I detta kapitel presenteras den empiri vi har samlat in genom semistrukturerade djupintervjuer med sju 
bloggare. Vi har valt att dela upp kapitlet efter våra teorier för att skapa tydlighet för läsaren. Bloggarnas 
egna ord utgör huvudparten av analysarbetet i kapitlet. En presentation av bloggarna återfinns på sid 17 
samt i bilaga 2. 

 

4.1 Marketing Public Relations 
 
De erfarna bloggskribenterna är överens om att PR-utövare har börjat satsa mer på att bygga upp ett 
förtroende och en relation med bloggare det senaste året, i syfte om att få synas på deras blogg. 
 

”Nu är det extremt! Jag har insett att alla företag som har med musik eller ljud att göra 
kommer till mig om de vill nå sin målgrupp” (Camilla Gervide, musikbloggare). 

 
De flesta PR-utövare tar en första kontakt med bloggarna via mail, vilket bloggarna föredrar. PR-utövare 
som ringer är bara irriterande, anser både Ellinor Hansson, Fredrika Enberg och Katrin Zytomierska. Ofta 
förklarar företagen först vad de vill. Det kan vara antingen att skicka en produkt, bjuda in till ett event, 
inleda ett längre samarbete eller köpa ett inlägg, det vill säga betala bloggaren en summa pengar för att de 
ska skriva om varumärket eller produkten i bloggen. Linda Hallberg, Josephine Fredman och Ellinor 
Hansson försöker uppehålla en bra dialog med PR-byråerna för att hela tiden uppdatera sig om nyheter. 
De hävdar således att det med tiden skapas ett förtroende mellan företagen och dem själva och att 
relationen på så sätt hålls på en bra nivå.  

”Många PR-byråer här i Stockholm är väldigt duktiga. De vill verkligen bonda med en 
och knyta relationer över till exempel en fika och sitter och snackar one on one. Sen helt 
plötsligt tar de fram den nya vårkollektionen” (Ellinor Hansson, livsstilsbloggare).  

Camilla Gervide håller med om att de flesta PR-utövare är duktiga på att upprätthålla en god relation och 
ett förtroende, men anser ändå att det märks att företag saknar kunskap om hur relationerna med bloggare 
ska skötas. Både Camilla och Ellinor har varit med om att PR-utövare har skött relationerna på ett 
oproffsigt sätt och därmed fått känslan av att företagen försöker lura dem. De menar att många PR-
utövare tror att de känner bloggarna eftersom de läst deras blogg.   

”Jag skriver ofta humoristiskt på bloggen och då tror folk att de kan skoja till det i vår 
mailkontakt, men jag tycker det är väldigt viktigt att skilja på privat och jobb. Annars 
raseras mitt förtroende för företaget direkt. De hamnar på min blacklist och då vill jag ju 
inte tipsa mina läsare om dem” (Ellinor Hansson, livsstilsbloggare). 

Bloggarna upplever ofta att de får produkter hemskickade som de inte vill ha. Därför föredrar de om en 
överenskommelse äger rum innan. Ellinor menar att det uppstår problem när hon får hem stora lådor och 
korgar med produkter eftersom hon bor litet och det kräver tid och energi att behöva gå och slänga något 
hon ändå inte vill ha. Katrin Zytomierska, som skriver mycket om lågkaloridieten LCHF, håller med. 

”Ofta kommer man hem och så är det någon jävla korg med kex typ… Och det är jäkligt 
irriterande! Dels för att jag inte vill äta kakorna och dels för att det är jäkligt jobbigt med 
en stor korg. Man måste ner till grovsoporna och kasta och det blir bara jobb för mig” 
(Katrin Zytomierska, livsstilsbloggare). 
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Linda Hallberg anser att det är tydligt när företagen inte har läst hennes blogg innan de kontaktar henne. 
Hon föredrar att bli kontaktad för att företagen tror att de har en produkt som passar henne och hennes 
blogg.  

”Gärna att de har kollat lite vad det är för blogg, vad jag skriver om, vilken typ av läsare jag 
har och skriver ’hej vi läser din blogg och det känns som att du har den målgrupp som vi 
söker’ och presenterar sin vara väldigt kort och koncist” (Linda Hallberg, skönhetsbloggare). 

Ibland försöker varumärken sticka ut för mycket, vilket kan upplevas som påträngande för bloggarna. 
Vissa kan komma utklädda till deras arbetsplats och dela ut olika produkter, menar Josephine Fredman. 
Hon anser att detta kan bli alldeles för personligt och tidskrävande, även om det är ett annorlunda inslag i 
vardagen. Vidare menar Josephine att många PR-utövare riktar sig till för många bloggare.  

”Jag vill helst inte skriva om något som alla andra bloggare skriver om, så på så sätt är 
det bättre om PR-företagen bara riktar sig till några få bloggare eller väljer några som får 
agera ambassadörer för ditt märke. Annars blir det så att alla skriver om samma och man 
försvinner i mängden. På så sätt känner man sig som bloggare unik och exklusiv och 
dessutom först med nyheterna” (Josephine Fredman, modebloggare).  

Flera bloggare har varit eller är ambassadörer för olika varumärken. Ellinor Hansson har varit ambassadör 
för ett sportmärke i fyra år, och får därmed mycket kläder och andra produkter från det märket som hon 
visar upp på bloggen.  

 

4.1.1 Relationer 
 
Samtliga bloggare har, oavsett lång eller kort erfarenhet av bloggandet, en tät kontakt med PR-byråer. 
Katrin Zytomierska menar att relationen är densamma med alla och att den går ut på att företaget skickar 
en förfrågan som hon sedan besvarar med ja eller nej. Josephine Fredman uppskattar en mer personlig 
kontakt med företag som till exempel när de bjuder in till event som har det lilla extra. Hon hävdar att hon 
på så sätt brukar få en förbättrad och mer personlig relation till varumärket.  

”Jag blir inbjuden till event väldigt ofta men man ser nästan aldrig några bilder i min 
blogg från dem för det händer sällan något speciellt. Men jag var på en middag igår för 
ett livsmedelsföretag och det var extremt trevligt och allting var jätteuppstyrt, god mat 
och bra människor och de var så intimt och klockrent. Så nu skulle jag precis göra ett 
blogginlägg om det” (Josephine Fredman, modebloggare). 

De flesta bloggare är överens om att PR-byråer är bra på att skämma bort dem, vilket är något som går 
hem hos bloggarna, dock måste det hållas på en professionell nivå, menar samtliga intervjudeltagare. En 
distans i relationen är viktigt menar Josephine Fredman som varit med om att företag ringer och hetsar 
flertalet gånger trots att hon tackat nej.  

”Det värsta är när företag inte kan acceptera att man inte är intresserad. Det händer 
ganska ofta att man säger tack, men det här är ingenting som är aktuellt för min blogg. 
Då brukar de tjata och hävdar att mina läsare kanske är intresserade, men jag vill ju inte 
skriva om det eller lotta ut det om jag inte själv vill använda det” (Linda Hallberg, 
skönhetsbloggare). 
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Angelica Sehlin anser inte att företagens bemötande är avgörande för deras samarbete, men att det spelar 
in. För Ellinor Hansson är relationen hon har med PR-företag mycket viktig och väldigt avgörande för hur 
samarbetet fortskrider.  

”Jag är jättekänslig när de gäller det där. Bara de har lite fel tonalitet blir jag tokig. 
Bemötandet tycker jag är skitviktigt. Det måste verkligen vara sjukt proffsigt annars blir 
jag tokig” (Ellinor Hansson, livsstilsbloggare).  

Vidare hävdar Ellinor att hon uppskattar ett helhetstänk och en utarbetad plan från företagen. 
Överenskommelser som ändras med tiden menar hon förstör förtroendet för företaget eftersom det 
ändrar förutsättningarna efter det att hon redan tackat ja. Camilla berättar att hon flertalet gånger har 
jobbat med företag som misskött sig vilket har gjort att hon tappat förtroendet för dem för all framtid. 
Hon exemplifierar detta genom att nämna ett stort sminkmärke som inte betalade fakturorna i tid samt en 
bloggportal som drack sig så redligt berusade under ett affärsmöte att de blev utslängda från ett hotell i 
centrala Stockholm.  

”För det första tror folk att jag är yngre än vad jag är och för det andra tror de att de 
känner mig för att de har läst om mitt liv i min blogg, men jag känner ju inte dem utan 
ser det här som ett jobb och då blir det konstigt när relationen ska vara på en så 
oprofessionell nivå. [...] Jag har precis börjat jobba med ett företag som var en liten PR-
byrås första kund, och det sköttes superprofessionellt och då kände jag att jag med glädje 
ville hjälpa dem för att de var så duktiga, så för mig spelar det stor roll” (Camilla 
Gervide, musikbloggare).  

 

4.1.2 Tvåvägs-symmetrisk kommunikation 
 
Samtliga bloggare poängterar vikten av att förhandla och kompromissa fram ett samarbete med företagen 
som gynnar både företaget och bloggaren. Möjligheten att själv få fatta beslut om vad som anländer med 
posten anser samtliga bloggare vara betydande i sitt beslut om att skriva om varumärket eller ej. Detta 
vidareutvecklar Fredrika Enberg genom att poängtera vikten av en ömsesidig förståelse redan vid den 
första kontakten.  
 

”Jag tycker det definitivt är bäst om man gör en deal först för ibland får man ju bara massa 
saker hemskickade som hamnar i stora travar och man vet inte vart man ska göra av det. 
Men om man vet vad det handlar om och om man vet vem det är innan, det tycker jag 
absolut är det bästa” (Fredrika Enberg, modebloggare). 

 
Samtliga intervjudeltagare anser att en ömsesidig vinning är av betydande roll. Ellinor Hansson, Fredrika 
Enberg och Angelica Sehlin upplever att många PR-utövare underskattar bloggare och ger dem skambud. 

”Många konstiga företag hör av sig och säger typ ’skriv om oss 13 gånger så kan du få 200 
kronor’ och det är jag inte intresserad av, av massa anledningar […] Jag blir väldigt 
provocerad när folk underskattar en och ska utnyttja en helt enkelt” (Angelica Sehlin, 
livsstilsbloggare). 

Fredrika Enberg menar att det är viktigt att företagen lämnar utrymme för bloggarnas egna tankar och 
idéer i samarbetet, samt att det finns en vinning för bloggaren och gärna även för läsarna, inte bara för 
företaget i sig. Camilla Gervide håller med och menar att många företag tror att hon kommer blogga om 
produkten på grund av att hon tagit emot den.  
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”Det är vanligt att man får en förfrågan från ett företag som vill skicka en produkt. Då 
brukar jag säga ’ja visst skicka den!’ Men då blir de nojiga och undrar om jag kommer 
skriva om den, och då brukar jag säga att om ni skickar den så är det jag som bestämmer 
om jag skriver om den, och vad jag skriver om den, om det givetvis inte är så att de 
köper ett sponsrat inlägg, då är det en helt annan sak...” (Camilla Gervide, 
musikbloggare). 

Flertalet av bloggarna hävdar att information på bloggar förs fram på ett mer personligt sätt än i 
exempelvis tidningar och därför är det viktigt att bloggaren själv får vara med och påverka. Ellinor 
Hansson anser att PR-utövare bör inse att det inte är gratis att använda sig av bloggare för att stärka 
företagens varumärken. Detta får hon medhåll av från Camilla Gervide som påvisar att bloggarna måste 
börja se sig själva som ett företag och ifrågasätta arvodet för den tjänst de förväntas utföra.  

”Att sätta en annons i en stor livsstilstidning skulle kosta ungefär 50 000 kronor och det är där 
som bloggarna inte förstår sitt eget värde. Jag är stenhård, jag säljer reklamplatser och även 
sponsrade inlägg men då står det ’det här är i samarbete med det här företaget, det här är ett 
reklaminlägg’ men det kostar och där tror jag att jag har fått känna efter lite själv för att 
företagen vet ju att det kostar men de testar ju alltid först om det går. Man måste inse att jag har 
170 000 unika besökare i veckan och att annonsera i en tidning med lika många besökare kostar 
liksom upp mot 100 000 kronor och det är det som folk glömmer bort. PR-byråerna jobbar ju 
inte gratis… så varför ska jag göra det?” (Camilla Gervide, musikbloggare).  

Katrin Zytomierska förhandlar med PR-utövarna och hävdar att ett arvode på 5000 kronor skulle hon 
tacka nej till. Josephine Fredman säger sig ogilla att sälja inlägg, men erhåller gärna en vinning på andra 
sätt.  

”Jag skapar exempelvis gärna en kollektion för ett företag, då är de ju en annan grej för då är 
det ett samarbete och då får jag vara med i en process och skapa någonting tillsammans med 
dem. […] Annars vill jag gärna att företaget ska komma med något av nyhetsvärde så det känns 
värt att skriva om” (Josephine Fredman, modebloggare). 

Vidare menar Fredrika Enberg, och hon får medhåll från Linda Hallberg, Ellinor Hansson och Josephine 
Fredman, att företagen bör erbjuda bloggarna något som genererar vinning för läsarna.  

”Jag brukar säga att de kanske kan komma med något rabatterbjudande eller något liknande för 
då gagnar det läsarna också.” (Fredrika Enberg, modebloggare) 

 

4.2 Word-of-mouth/Word-of-Blog  
 
Camilla Gervide och Linda Hallberg, som båda driver nischade bloggar med syfte att inspirera sina 
besökare, tror att läsarna uppskattar företagssamarbeten lika mycket som annat material i bloggen. Linda 
hävdar att besökarna läser hennes blogg för att inspireras och få idéer till nya inköp och att det därför är 
viktigt att hon skriver om bra produkter och varumärken. Josephine Fredman hävdar att hon känner en 
vilja att tipsa sina läsare om produkter hon provar och tycker är bra. Fredrika Enberg menar att hon med 
åren har fått en känsla för vad hennes läsare gillar och att hon ibland känner på sig att de kommer köpa 
produkten hon skriver om.  
 

”Ibland har man har hittat någon grej som man vet att det här kommer folk gilla som 
sjutton, och som passar in i smak och pris. [...] De som läser min blogg är till stor del 
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modeintresserade morsor, precis som jag själv. Det gör att de känner igen sig i det man 
skriver och att man har en sorts förståelse för varandra” (Fredrika Enberg, 
modebloggare). 

 
Ellinor Hansson anser att hennes blogg i princip endast handlar om henne själv och därmed vad hon gör, 
tycker är fint eller fult, samt vad hon anser är bra och dåligt. När hon skriver om varumärken i bloggen 
brukar reaktionerna vara blandade. 

”Folk reagerar ju men det är ju ganska blandade reaktioner. Det är aldrig någon som tycker 
’fuck you för att du gör reklam’ […] De vet att bloggare får saker, det är bara så det är. Jag 
hoppas i alla fall att folk vet det 2012, om man aktivt läser bloggar. […] Jag har ju vart 
ambassadör för ett sportvarumärke i flera år och får ofta frågor vart jag köpt kläderna men 
vet aldrig vad jag ska svara då för jag har ju fått dem, 90 procent av min garderob är från det 
märket […] det märks att läsarna vill köpa det man visar upp i bloggen” (Ellinor Hansson, 
livsstilsbloggare). 

Angelica Sehlin och Fredrika Enberg hävdar att erbjudanden som gagnar läsarna ofta får en enorm effekt 
och leder i de flesta fall till att produkterna säljer slut. Även Katrin Zytomierska håller med och menar att 
om hon skriver positivt om en produkt i sin blogg är effekten att läsarna garanterat köper den produkten. 
 
 

4.2.1 Digitala dialoger 
 
Samtliga bloggare har en kontinuerlig kommunikation med sina läsare, antingen via bloggens 
kommentarsfält eller via mail. Josephine Fredman hävdar att den öppna relationen med läsarna är något av 
det bästa med att blogga. Samtliga bloggare är överens om att de får blandad respons på sina inlägg om 
olika varumärken och produkter. 

”Responsen är att folk köper! De kommenterar och frågar vart jag köpt grejerna och hur 
man får tag i dem. [...] Det är klart att folk ibland skriver att jag är köpt eller att jag gör 
reklam och att de blir arga för det” (Katrin Zytomierska, livsstilsbloggare). 

 
Flertalet bloggare menar att det sker ett ömsesidigt utbyte av information mellan besökarna och bloggaren 
själv. 
 

”Ibland kan man behöva tips och råd när det gäller vissa grejer till exempel när man ska 
köpa något, och då brukar jag ibland slänga ut en fråga på bloggen för att se om det är 
några läsare som har testat produkten innan och vad de tycker om den” (Fredrika 
Enberg, modebloggare). 

 
Bloggarna är rörande överens om att de inte hyllar ett varumärke som de inte gillar på bloggen, men hur 
de väljer att lägga fram det skiljer sig åt. Fredrika Enberg och Ellinor Hansson menar att de lindar in 
kritiken på ett snyggt sätt i inlägget, ibland kan de tänka sig att skriva bra om en produkt som de inte älskar 
om de får mycket i arvode för det. Linda Hallberg och Angelica Sehlin väljer att inte skriva om produkter 
de inte gillar. Varken Katrin Zytomierska eller Camilla Gervide är rädda för att kritisera företag öppet på 
bloggen, vilket både kan ge positiva och negativa konsekvenser. 
 

”Jag kritiserade en tv-kanal förra året, väldigt sakligt, för att jag tyckte de gjorde ett 
misstag. Sen gjorde de samma misstag året efter och då kritiserade jag dem igen, vilket 
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gjorde att de sedan kontaktade mig och jag fick jobba för dem under ett stort event” 
(Camilla Gervide, musikbloggare).  

 
Ellinor Hansson, Fredrika Enberg och Katrin Zytomierska brukar väva in varumärket i inlägget på ett 
kreativt och humoristiskt sätt. Ett exempel skulle kunna vara att likna en schampoflaska vid en tecknad 
figur, menar Ellinor. Camilla Gervide och Linda Hallberg däremot skriver alltid ut att inlägget är ett 
samarbete med ett visst företag för att det tydligt ska framgå till läsaren. 

”Företagen testar alltid först om det går att väva in produkten och få det att verka som 
att jag har köpt den själv, eftersom det får en bättre effekt för dem. [...] Man måste inse 
vilken makt man har. Jag menar, jag har 170 000 unika besökare i veckan som är 
musikintresserade och det är mer än alla musiktidningar tillsammans.” (Camilla Gervide, 
musikbloggare).  

Bloggarna är överens om att de ogillar när företagen erbjuder dem ett färdigskrivet inlägg eftersom de 
anser att oärligheten lyser igenom i deras digitala dialoger med läsarna. Camilla berättar om ett erbjudande 
hon fick från en stor PR-byrå i London.  

”De ville att jag skulle skriva om någon spelsida... Först tackade jag absolut nej men de 
erbjöd en helt sjuk summa pengar, jag tror jag skulle få 15 000 kronor för ett inlägg, och 
de sa att de redan hade ett färdigt inlägg. För det första var det ju på engelska och sen 
började jag läsa och det var det värsta jag någonsin läst. Så jag la ut det på min blogg och 
suddade över namnet och skrev att ’ser ni det här inlägget på någon annan blogg då vet 
ni att det är en bloggare som säljer sig till vilket pris som helst’ för att varna lixom” 
(Camilla Gervide, musikbloggare). 

 

4.2.2 Källtrovärdighet  
 
Angelica Sehlin menar att det är viktigt att vara tydlig med att produkterna hon publicerar är gåvor och 
tydliggör det med att tillexempel anordna en tävling om produkten och berättar varifrån den kommer. 
Som tidigare nämnts poängterar även Camilla Gervide vikten av ärlighet i inläggen och skriver alltid ut att 
hon samarbetar med det företag som skickat produkter hon exempelvis recenserar. Hon anser sig även 
alltid vara ärlig i sina åsikter om produkten på bloggen. Ellinor Hansson säger sig framföra ett 
produktrelaterat inlägg på ett humoristiskt sätt som hjälper läsarna bibehålla förtroendet för henne.  

”Jag tror att det hjälper att jag alltid skriver lite humoristiskt så kan man alltid såhär skämta 
bort det på något sätt. Alltså jag har ju aldrig skrivit i princip ’den här är bra, den köpte jag, 
jag tyckte den var fet’. Det har liksom inte hänt, utan då får man liksom lägga någon twist på 
det och skriva ’den här var bra’ men också typ twista till det så det inte blir ett så 
produktspecifikt inlägg” (Ellinor Hansson, livsstilsbloggare). 

Josephine Fredman menar att läsarna har lärt känna henne som person och därför vet vad som är 
sanningsenligt och inte. Trots det menar Josephine Fredman att hon vid ett flertal tillfällen frestats att 
lägga upp något som inte är helt sanningsenligt på grund av att hon känner sig pressad att uppdatera 
bloggen. 

”De flesta som läser min blogg vet ju vad jag har för stil så om jag slänger in en prickig 
grönrosa tröja så vet de ju att de där är inte Jossan liksom, utan däremot om jag slänger på 
mig en skinnjacka så vet dem att de där är min stil. [...] Ibland om jag känt att jag har skrivit 
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någonting bara för att jag inte har någonting annat att blogga om så har jag tagit en grej, 
fotat av det och skrivit om det och så har jag inte testat de ens. Det kanske har hänt en, två 
gånger men då tar ja bort det inlägget direkt för att det är ju lögn typ” (Josephine Fredman, 
modebloggare). 

Linda Hallberg belyser att hon inte vill verka märkvärdig inför sina läsare och påpekar därför att hon vill 
skriva om varumärken på ett sätt att läsarna kan relatera till det.  

”Jag kan skriva om dyra grejer men för mig är det viktigt också att mina bloggläsare förstår 
att jag absolut inte har råd med alla de här dyra grejerna jag skriver om och jag kanske 
skriver ’aja jag kommer inte ha råd med det här ändå men man kan alltid drömma’ liksom” 
(Linda Hallberg, skönhetsbloggare) 

Även om Camilla Gervide menar att hon skriver om sådant hon tycker om hävdar hon att det finns 
tillfällen då det är viktigt att särskilja det privata från det professionella i bloggen. Detta för att inte 
trovärdigheten ska skadas. 

”Jag har ju många kompisar som är musiker och som frågar ’åh kan inte du lägga upp vårt 
band?’ Fast det funkar inte så för då skulle jag inte göra annat än att lägga upp mina 
kompisars musik och då återigen tappar man trovärdigheten” (Camilla Gervide, 
musikbloggare). 

Ellinor Hansson och Camilla Gervide hävdar att framställningen av planterade PR-inlägg i bloggen till stor 
del är en skrivteknisk fråga. 

”Om jag till exempel ska recensera ett vin, som jag gör ibland, och jag tycker det är asäckligt 
så får man ju skriva typ ’jag som gillar tyngre viner med mer smak… då är inte det här vinet 
någonting för mig, men gillar du lättdruckna viner så testa detta’ och sen så får man vara lite 
diplomatisk… men det ska ändå framgå att nej, jag gillar inte det här” (Camilla Gervide, 
musikbloggare). 

Angelica Sehlin anser att det enklaste sättet att bibehålla sin trovärdighet är genom att skriva om sådant 
hon själv skulle kunnat tänka sig att köpa eller faktiskt använder och som gynnar hennes läsare.  

”Jag väljer det jag själv skulle kunna köpt och jag gör inget för att tjäna pengar. Det blir bara 
jobbigt då. Jag vill inte ta emot produkter eller pengar genom att göra reklam för sådant jag 
inte tycker om” (Angelica Sehlin, livsstilsbloggare).  

 

4.3 Personligt varumärke  
 
Större andelen av bloggarna uttrycker att de är måna om sitt varumärke. Enligt Camilla Gervide är det 
personliga varumärket något man måste vårda för att generera värde hos sig själv, samt sina läsare. Hon 
hävdar att bloggare börjar inse sitt eget värde, men att de som har förstört sitt varumärke inte har något 
värde. Vidare påstår hon att det krävs arbete för att framställa ett positivt varumärke och anser att vissa 
stora bloggare förstör för sig själva då de lägger ut lättklädda bilder och skapar skandaler. 
 

”Bloggare som etablerat sig själva som seriösa kommer gå väldigt långt utanför bloggen. 
Man får inte sälja ut sig för lätt… man måste alltid vara professionell” (Camilla Gervide, 
musikbloggare). 
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Ellinor Hansson menar att det är svårt att se sig själv som ett varumärke på bloggen och att veta vad 
hennes varumärke associeras med då hon endast ser sig själv som privatperson. Vidare menar hon att 
hennes personliga varumärke skapas genom att arbeta med varumärken hon personligen gillar.  

”Ett stort sportmärke frågade mig om ett samarbete och det var jag intresserad av för jag 
skulle jättegärna kunna köpa deras sportkläder. Samma sak om jag får någon teknikpryl att 
jobba med som jag kanske faktiskt velat ha… Det är ju bara grejer som jag som 
privatperson ändå skulle kunna tänka mig köpa och välja liksom, eller vilja förknippas med” 
(Ellinor Hansson, livsstilsbloggare). 

Camilla Gervide skulle aldrig skiva om något som kan slå tillbaka på henne. Hon hävdar att det inte finns 
några pengar i världen som skulle kunna ersätta ett skadat varumärke och menar även att det är viktigt för 
henne att känna sig stolt över sin blogg, eftersom hon använder den som sitt CV. Camilla får medhåll av 
Fredrika Enberg som inte kan tänka sig ta betalt för vad som helst.  
 

”Nej verkligen inte. Det backclashar ju bara och man får ju tänka långsiktigt. Skulle man 
bara vilja tjäna pengar på det så skulle man kunna göra det men då skulle man ju nog också 
tappa läsare ganska fort tror jag” (Fredrika Enberg, modebloggare). 

 
Angelica Sehlin menar att bloggare bör koppla samman sitt personliga varumärke med det varumärke de 
blir ombedda av PR-utövare att skriva om. Därför bör produkten vara något de själva skulle kunna köpa. 
Katrin Zytomierska instämmer i detta då hon anser sin personliga livsstil vara så pass känd bland hennes 
läsare att hon inte skulle uppfattas som trovärdig om hon skrev om exempelvis livsmedel som inte låg i 
linje med hennes personliga varumärke. Dock anser hon att ett ekonomiskt erbjudande kan påverka.  
 

”Nej jag skulle aldrig skriva om någonting som jag inte kan stå för, alltså jag skulle aldrig 
skriva om kex eller fruktyoghurt eller någonting sånt, hur mycket jag än skulle få för det, 
men det är klart jag kan ju skriva om någonting jag inte tycker är fantastiskt som jag tycker 
är okej, men liksom skriva att jag tycker det är bättre än vad jag egentligen gör, om det är 
väldigt mycket pengar inblandat, absolut” (Katrin Zytomierska, livsstilsbloggare). 

 
Även Fredrika Enberg anser att hon ibland kompromissar med sitt personliga varumärke då PR-utövare 
erbjuder ett bra pris. 
 

”Vissa grejer kan kännas lite tveksamt men kan betala jättejättebra och då kan ju det vara ett 
övervägande också. Men då brukar jag försöka hitta ett sätt man kan göra det på som 
känns… ja men så man får vara lite kreativt delaktig själv och att man kan göra det på sitt 
sätt så att det inte känns som en annons, utan som det känns bra för mig. Då kan man 
överväga att ta sådana jobb också” (Fredrika Enberg, modebloggare). 

 
Ellinor Hansson hävdar att hon vid flera tillfällen har publicerat inlägg enbart på grund av ekonomisk 
vinning, vilka inte alltid stämt överrens med hennes personliga varumärke.  
 

”Jag har faktiskt gjort en del sådana grejer som är sådär mjaaa, men de erbjuder en massa 
pengar och jag har pluggat liksom så de betalar liksom min hyra. […] Men då har det bara 
varit en ekonomisk fråga för mig och jag har inte varit i en position att tacka nej då” (Ellinor 
Hansson, livsstilsbloggare). 
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Flera av bloggarna upplevs som förebilder gentemot sina läsare, vilket indikerar att bloggarna har ett 
ansvar med sitt personliga varumärke. 

”Jag får väldigt mycket mail från folk som liksom ser mig som en förebild och ett föredöme 
och det är ju ingenting som jag har bett om, men det är någonting som jag välkomnar därför 
att om jag kan hjälpa en enda person så tycker jag det är värt det och då skulle jag aldrig 
lägga upp ett budskap jag inte kan stå för” (Camilla Gervide, musikbloggare). 

 

4.3.1 Digital identitet  
 
Samtliga bloggare säger sig framställa en presentation av sig själva på bloggen som är i likhet med deras 
egna personligheter. Josephine Fredman, Linda Hallberg och Camilla Gervide strävar efter att framstå 
som inspirerande förebilder för lina läsare. Samtliga bloggare har blivit kontaktade av pokerföretag som 
ber dem omnämna dem i sina blogginlägg och detta reagerar Katrin Zytomierska starkt på då hon anser 
att de som låter sig luras av deras erbjudanden skadar sig själva.  

”På riktigt liksom, man ser det på väldigt många bloggar och då vet man ju på en gång att, 
okej ni har ingen aning om vad ni gör med ert varumärke. De seriösa företagen kommer inte 
kontakta er för att ni har fem inlägg på en dag och tre är sponsrade” (Katrin Zytomierska, 
livsstilsbloggare).  

Några bloggare upplever att PR-utövare vill bespara bloggarna tiden att skriva inläggen och därmed 
skickar färdigskrivet material som bloggarna direkt kan publicera. Linda Hallberg är en av dem som 
mottagit sådant material. 

”Mina läsare vet hur jag uttrycker mig och hur jag skriver så jag menar, hade jag lagt ut det 
där inlägget om de där kläderna… det hade ju varit helt alltså patetiskt, totalt urfånigt” 
(Linda Hallberg, skönhetsbloggare).  

Flera bloggare säger att de vill att de varumärken som omnämns i deras blogg passar in och matchar det 
koncept de vill framhäva. Camilla Gervide tackar nej till mycket som inte passar in i konceptet i hennes 
blogg. Även Josephine Fredman får erbjudanden som hon inte skriver om då det går emot hennes 
ståndpunkter. 

”Ja skriver aldrig om något för att jag borde eller för att jag tror att människor kommer gilla 
det och kommer tycka om mig mer liksom, för det har hänt någon gång att ’det här ska jag 
skriva om’ och sen ba ’nej det här vill jag inte alls skriva om’, då tar jag bort det inlägget 
ganska fort för att jag kan inte stå för det jag skrivit” (Josephine Fredman, modebloggare). 

Hon får medhåll av Fredrika Enberg som också poängterar vikten av sanningsenligheten. 

”Man kan skriva om någonting sanningsenligt för sig själv, om det går att göra det, och om 
man kan få betalt för det dessutom då ser jag ingen anledning till att inte göra det, men jag 
vill aldrig skapa något som inte stämmer” (Fredrika Enberg, modebloggare). 
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Samtliga bloggare är överrens om att de inte vill uppfattas som oärliga och sända ut en snedvriden digital 
identitet som inte är deras egen på grund av påtryckningar från exempelvis PR-utövare.  

”Om jag har en bra sak och en dålig sak att skriva om så skriver jag om den bra saken, just 
för att jag vill att min blogg ska inspirera andra människor och hjälpa folk […] så jag är 
hellre en förebild med lite färre läsare än att vara en av de största men en som alla avskyr” 
(Camilla Gervide, musikbloggare). 
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5 Analys  
 
I detta kapitel presenteras vår analys där vi antagit ett hermeneutiskt förhållningssätt. I kapitlet kopplas 
den teoretiska referensramen ihop med den insamlade empirin och bloggarnas svar diskuteras, tolkas och 
analyseras. Dessutom motiverar vi våra framlagda argument. Kapitlet ämnar upptäcka och undersöka 
mönster i empirin, samt att jämföra dessa med varandra, och har som syfte att förstå bloggarnas 
verklighet.  

 

5.1 Marketing Public Relations – relationen mellan företag och bloggare 
 
Enligt den tidigare forskningen ska en MPR-kampanj fokusera på att bygga förtroende, skapa en god 
dialog med viktiga målgrupper samt skapa ledning genom att förse inflytelserika individer och 
organisationer med värdefull information för att uppnå bäst effekt (Caywood, 2012). Empirin bekräftar att 
företag och PR-byråer har ökat sin satsning på att förse bloggare med nyheter och värdefull information 
bara de senaste åren. Detta gör PR-utövarna genom att möta bloggarna på en personlig nivå i hopp om att 
skapa ett förtroende samt en långsiktig relation med bloggarna, samtidigt som de frestar med de senaste 
nyheterna. Detta kan ske genom exempelvis event, besök på bloggarens eller PR-byråns arbetsplats samt 
personliga mailkonversationer.  

Teorin hävdar att MPR innebär en användning av PR-strategier och PR-taktiker för att uppnå 
marknadsföringsmål (Caywood, 2012). Detta säger empirin till viss del emot då samtliga av bloggarna 
hävdar att de ganska ofta kontaktas av företag som erbjuder bloggarna pengar för att de ska skriva om 
deras produkter i ett visst antal inlägg. Alltså använder företagen marknadsföringsstrategier för att skapa 
varumärkeskännedom och på så sätt uppnå marknadsföringsmål. Dock utmynnar publiciteten i PR för 
företaget när budskapet i blogginläggen läggs fram på så sätt att bloggaren själv valt och använder 
produkten.   

Bloggarna upplever att PR-utövarna strävar efter att uppnå en så personlig kontakt som möjligt med 
bloggarna, vilket de ibland upplever går till överdrift då PR-utövarna inte alltid respekterar deras 
personliga integritet. Bloggarna hävdar att det finns en fin linje mellan ett personligt och professionellt 
bemötande där PR-utövarna ofta strävar efter det personliga medan bloggarna önskar det mer 
professionellt. Detta kan bero på att bloggar är en personlig kommunikationskanal och att PR-utövarna 
därför definierar och bemöter dem som privatpersoner. Bloggarna däremot föredrar att se sig själva och 
sin blogg som ett företag i mötet med PR-utövare även om de vill använda bloggen som ett personligt 
forum. Konsekvensen av detta är att PR-utövarens syfte går förlorad i och med att bloggaren får 
uppfattningen om att företaget är oprofessionellt. Vi förstår empirin som att detta kan resultera i att 
bloggaren troligtvis inte vill inleda ett samarbete med företaget, eller skriva om deras produkter, på grund 
av detta.  

Teorin menar att syftet med MPR är att öka varumärkeskännedom, stimulera försäljning, underlätta 
försäljning och kommunikation samt bygga relationer mellan konsumenter, företag och varumärken 
(Caywood, 2012). Företagens oprofessionella och alltför personliga bemötande har enligt bloggarna vid ett 
flertal tillfällen gjort att de känt sig lurade av företagen. Detta har haft en negativ, snarare än positiv, 
inverkan på konsumenternas varumärkesattityder, företagets försäljning och därmed även relationen 
mellan konsumenterna, företaget och varumärket. Alltså uppnås en oönskad effekt av företagens MPR-
kampanjer. Vi hävdar därför att PR-utövare bör se över sitt sätt att arbeta och börja se bloggarna som 
professionella entreprenörer i stället för privatpersoner, och kommunicera med dem där efter.  
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Empirin styrker vikten av teorin som menar att MPR handlar om att låta konsumenterna tala för 
varumärket. Detta till exempel genom att använda populära bloggare som ambassadörer och varumärkets 
ansikte utåt (Caywood, 2012). Detta bekräftas delvis av empirin då några få av bloggarna menar att de är, 
eller har varit, ambassadörer för ett varumärke. Dock är detta något som efterfrågas av flera bloggare 
eftersom de menar att det skapar exklusivitet och en känsla av att vara unik och först med nyheter. På 
grund av detta föredrar de flesta av bloggarna ambassadörsrollen framför andra typer av samarbeten. 
Dessutom hjälper det bloggarna att skapa rätt associationer till sitt eget personliga varumärke. Detta tolkar 
vi som att företag bör erbjuda bloggarna exklusivitet och fokusera på en noga utvald mindre grupp 
bloggare snarare än att försöka uppnå en stor bredd. PR-utövarna kan med fördel använda exklusiviteten 
som ett försäljningsargument i kommunikationen med bloggare. På så sätt känner sig de utvalda bloggarna 
speciella och uppskattade, vilket ökar deras benägenhet att blogga om varumärket, och den rätta 
målgruppen nås på så sätt av budskapet. Goda relationer byggs upp av en samhörighet och vi-känsla 
(Angelöw & Jonsson, 2000), vilket också bekräftar vikten av att göra populära bloggare till företagets 
ambassadörer och låta dem tala för varumärket.  

Enligt teorin är bemästrandet av relationer en av de viktigaste byggstenarna i uppbyggnaden av ett starkt 
varumärke, samt utvecklandet av lojala och långsiktiga kunder (Gummesson, 2008). Empirin bekräftar att 
företag och PR-byråer är måna om att skapa goda relationer med bloggarna vilket gör att bloggarna 
vanligtvis får en förbättrad och mer personlig relation till varumärket. Camilla Gervide och Ellinor 
Hansson har båda blivit illa bemötta av PR-företag vilket har lett till att de avslutat relationen med dessa 
företag. Detta bekräftar teorin som säger att graden av förtroende som återfinns mellan parterna i en 
relation är det som avgör dess framgång och långvarighet (Caywood, 2012).  

Relationen mellan företag och bloggare har minst betydelse för Josephine Fredman och Angelica Sehlin, 
vilka har minst erfarenheten av bloggandet, och mest betydelse för Camilla Gervide som har längst 
erfarenhet av bloggandet bland bloggarna i vår studie. Vi förstår det som att erfarenhet är en avgörande 
faktor i relationens betydelse för om bloggaren kommer blogga om en produkt eller ej. Josephine, som 
ibland har bloggat om vissa produkter i brist på annat att skriva om, är förmodligen inte lika kräsen som 
exempelvis Camilla Gervide som har lång erfarenhet av att kreativt konstruera blogginlägg samt under 
åren har skaffat sig ett stort socialt nätverk av läsare och PR-utövare. Många av bloggarna nämner ett 
flertal gånger att de önskar en personlig relation till varumärken. För att framställa en genuin relation 
tycker exempelvis Josephine Fredman att PR-byråerna bör bjuda in till event där bloggarna kan skapa en 
mer personlig relation till varumärket. Dock framhäver de betydelsen av att relationen inte får bli för 
personlig. Utifrån detta gör vi tolkningen att bloggarna vill ha en personlig relation till varumärket och en 
professionell relation till PR-utövarna. Bloggarna föredrar att bli inbjudna till företaget, men det upplevs 
påträngande för dem att bli påhälsade av varumärkesrepresentanter på exempelvis deras egen arbetsplats 
eller i hemmet. Utifrån detta kan vi utläsa att bloggarna föredrar en professionell första kontakt som med 
tiden utvecklas till en mer personlig relation som upplevs äkta.  

 

5.1.1 Tvåvägs-symmetrisk kommunikation 
 
Teorin om den tvåvägs-symmetriska kommunikationen går ut på att skapa ömsesidiga dialoger med 
intressenter, där sändaren och mottagaren är på samma nivå och innehar en vilja att förhandla, lyssna, 
förstå och kompromissa med varandra (Fearn-Banks, 2011). Empirin införlivar delvis detta då samtliga 
bloggare anser att PR-utövarna till viss del erbjuder bloggarna att vara delaktiga samt påverka samarbetet. 
Empirin stärker vikten av tvåvägs-symmetrisk kommunikation då en nöjd bloggare, som får vara delaktig i 
processen, tenderar att skriva mer positivt om varumärket eftersom inlägget kan presenteras enligt 
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bloggarens önskemål. Konsekvensen av detta är att budskapet bättre anpassas till bloggens målgrupp, tack 
vare bloggarens goda förståelse för denna. På så sätt mottas budskapet lättare av läsarna. 

Samtliga bloggare får produkter hemskickade till sig och de får ofta sådant de inte efterfrågat eller ens är 
intresserade av. I dessa fall är PR-utövarnas lyhördhet och kunskap om bloggaren extra viktig för att 
undvika utskick som bloggaren inte anser passar deras blogg. På så sätt sparar PR-byråerna pengar och 
bloggarna slipper bli irriterade för att de får produkter som de inte har användning för. Genom att 
presentera produkten och varumärket i den första kontakten ges bloggaren möjlighet att därefter fatta 
beslut om att acceptera erbjudandet eller ej. Som PR-utövare är det av stor vikt att se personen bakom 
bloggen, se den som en jämlike, samt lyssna till önskemål om det eventuella produktutskicket och 
tillfredställa dessa. Josephine Fredman poängterar vikten av nyhetsvärdet i företagens budskap eftersom 
det ger henne intressanta ämnen att tipsa läsarna om. Utifrån detta kan vi utläsa att PR-utövare bör vinkla 
sitt budskap så att det upplevs som ett nyhetsvärde för bloggarna. 

I empirin går det att finna ett flertal exempel där bloggarna bemöter företagens samt PR-byråers första 
kontakt i avseende att förhandla fram ett koncept med ett lämpligt arvode för den tjänst bloggarna väntas 
utföra. Camilla Gervide har lång erfarenhet av bloggandet och vi tolkar det som att det är på grund av 
detta som hon är bestämd i sina förhandlingar med samtliga företag som kontaktar henne i syfte att skriva 
om ett visst varumärke. Även Katrin Zytomierska, som bloggat en längre tid, hävdar att företag måste vara 
beredda på att betala för de tjänster de efterfrågar. I takt med PR-byråers, samt företags ökande 
efterfrågan av utrymme i bloggar, har bloggarna börjat ställa krav tillbaka då de ser bloggen som ett 
företag på samma nivå som de företag som kontaktar dem.  

Enligt teorin bör PR-utövare lyssna till intressenternas önskemål och eventuellt låta bloggare vara med och 
skapa ett ömsesidigt samarbete som både ger vinning för företaget samt gynnar bloggarens digitala 
identitet och personliga varumärke (Kent & Taylor, 1998). Det är därför viktigt att PR-utövarna i dessa 
förhandlingar lyssnar till bloggarnas önskemål och behandlar dem som ett företag likt en B2B-relation. 
Fredrika Enberg anser att PR-byråerna lyssnar till hennes önskemål och är måna om att skapa ekonomisk 
vinning för samtliga parter. Dock visar empirin prov på att bloggarna emellanåt blir utsatta för skambud 
från företagens sida. Trots att samtliga tackar nej till sådana erbjudanden är det bloggarna över 30 år som 
tenderar att argumentera för att ta betalt grundat på att de har fler läsare än många stora livsstilstidningar. 
Detta bör företagen acceptera som ett nytt, men allt vanligare förhandlingsargument från bloggarna då de 
ifrågasätter varför de ska arbeta gratis när inte tidningarna gör det. Även om företag kallar det PR, och 
därmed inte vill betala för ett produktrelaterat inlägg, ställer bloggarna och deras ökade makt krav som 
företagen bör ta hänsyn till. 

Josephine Fredman, som endast har sex månaders erfarenhet av att blogga, känner sig inte fullt lika 
bekväm i situationer då företag vill erbjuda henne pengar för att skriva ett produktrelaterat inlägg, som 
Camilla Gervide och Katrin Zytomierska gör. Josephine föredrar hellre ett samarbete där hon är delaktig i 
framtagandet av konceptet. Det finns ett återkommande mönster bland de yngre bloggarna som innebär 
en vilja att själva engagera sig i framtagandet av den information som företagen och PR-byråerna önskar 
föra fram genom deras blogg. Utifrån detta kan vi tolka det som att den yngre generationen bloggare, som 
är uppvuxna i ett bloggsamhälle, upplever samarbeten av detta slag som mer naturliga än erbjudanden där 
PR-utövare äger dem och deras åsikter. 
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5.2 Word-of-mouth/Word-of-blog och Digitala dialoger 
 
Teorin hävdar att WOM i många fall kan vara mer övertygande än andra former av PR eftersom 
avsändaren har en bättre förståelse för mottagaren (Li & Du, 2011), något som bekräftas av Fredrika 
Enberg som menar att hon med åren har fått en känsla för vad hennes läsare gillar och på så vis ofta 
känner på sig om läsarna kommer köpa produkten hon skriver om. Samtliga bloggare påvisar att effekten 
av att skriva om varumärken på bloggen är stor och att deras åsikter som uttrycks på bloggen har en stor 
effekt på läsarnas attityder och uppfattningar till varumärket.  
 
Enligt teorin sker WOB ofta genom ett informellt informationsutbyte mellan konsumenter om deras 
erfarenheter av olika varumärken, produkter och tjänster (Qin, 2011). Detta bekräftas av empirin då 
samtliga bloggare hävdar att de för fram informationen om olika varumärken på ett personligt sätt med till 
exempel humor och deras egna åsikter.  
 
Teorin hävdar att effekten av WOM är större än i andra typer av PR-strategier eftersom sändaren, och 
därmed budskapet, anses vara subjektivt, oberoende och utan vinning (Li & Du, 2011). Dock förklarar 
empirin till skillnad från teorin att sändaren, alltså bloggaren, till stor del påverkas av arvode eller annan 
ersättning från företagen, vilket gör att de ibland skriver bättre om produkterna än vad de egentligen 
tycker om dem. Den enda som hävdar att hon inte kan tänka sig att ta emot någon form av arvode för att 
skriva produktrelaterade inlägg är Angelica Sehlin. Resterande bloggare är på så sätt inte subjektiva, 
oberoende eller utan vinning som enligt teorin är förklaringen till varför effekten av WOM är så stor. 
Trots detta hävdar samtliga bloggare att effekten av de varumärkesbudskap de sänder ut i bloggarna är 
oerhört stor. Detta tolkar vi som att läsarna upplever bloggarna som subjektiva och oberoende trots att de 
inte alltid är det. Majoriteten av bloggarna upplyser inte läsarna om att de har samarbeten med företag när 
de skriver om olika produkter. De enda som alltid är ärliga med vad de har för samarbeten är Camilla 
Gervide och Linda Hallberg. Att WOM-effekten ändå är stor tolkar vi vara för att de driver nischade 
bloggar med syfte att inspirera och förse en bredare målgrupp med relevant information. På så sätt får 
läsaren själv avgöra om produkten är något för denne, samtidigt som varumärkeskännedomen ökar. 
Livsstilsbloggar har, till skillnad från de nischade bloggarna, en mer personlig prägel och det tolkar vi är en 
anledning till att bloggarna inte vill rikta uppmärksamheten på sina samarbeten utan väljer att föra fram 
budskapet som att de köpt produkten själv. Vidare förstår vi det som att de bloggare som väljer att avstå 
från att upplysa sina läsare om dold reklam i sina inlägg, känner skam över det faktum att de mottagit 
pengar för innehållet i sin blogg och därför inte vill framhäva detta. 
 
Samtliga bloggar lägger stor vikt i sina digitala dialoger med läsarna och Josephine Fredman menar att 
responsen från läsarna är något av de bästa med att blogga. Enligt teorin är det människorna som skapar 
trenderna i de digitala dialogerna (Caywood, 2012), något som bekräftas av empirin då samtliga bloggare 
hävdar att de produkter de skriver positivt om får stor efterfrågan bland läsarna. Samtliga bloggare hävdar 
att de själva bestämmer vad se ska skriva om olika produkter och Ellinor Hansson menar dessutom att 
hon ofta blandar in humor i sina inlägg om varumärken.  
 
Varumärken formas, enligt teorin, efter de digitala dialogerna (Caywood, 2012) vilket gör att bloggarna har 
en stor påverkan i sitt sätt att föra fram olika produkter. Att Ellinor Hansson väljer att exempelvis likna en 
schampoflaska vid en tecknad figur för att föra fram humor i inlägget kan leda till att läsarna får 
associationer till varumärket som inte företaget önskar. Konsekvensen av detta kan bli att associationerna 
attraherar fel typ av målgrupp och stöter bort en annan. Detta gäller även när bloggarna väljer att skriva 
negativt om en produkt eller ett varumärke. Negativa produktinlägg påverkar läsarna i en negativ riktning 
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och gör att även deras åsikter om varumärket blir negativa.  
 
Enligt den tidigare forskningen är innehållet i C2C-dialoger på Internet svårt för företag att kontrollera, 
vilket är en förklaring till varför det är av stor vikt för företagen att utveckla effektiva strategier för ett eget 
deltagande i de digitala dialogerna (Kelleher & Helkkula, 2010). Samtliga bloggare hävdar att företag 
försöker kontrollera informationen i bloggarna genom att till exempel skicka färdigskrivna blogginlägg till 
dem samt att inte låta bloggarna vara kreativa och involverade i budskapet. Detta har flera av bloggarna 
reagerat starkt mot och även fört fram till sina läsare. Bloggarna ogillar när företag försöker anta för stor 
kontroll över de digitala dialogerna, vilket företagen därför bör undvika eftersom det kan få negativa 
konsekvenser om detta kommer ut. Istället bör en större vikt läggas på att skapa ömsesidiga relationer 
med bloggarna samt göra noggrann research för att på så sätt undersöka hur specifika bloggare för fram 
produkter i bloggen och därmed hitta bloggare som de anser passa varumärket. 
 
Enligt teorin uppmärksammas ogenomtänkta uttalanden i offentliga dialoger lätt av omvärlden vilket har 
en stor inverkan på varumärkets rykte (Kent & Taylor, 1998). Camilla Gervide påpekar skillnaden mellan 
ett sponsrat inlägg och ett inlägg om en produkt som hon fått skickat till sig, för att exempelvis recensera, 
utan att få någon ersättning utöver själva produkten. I ett sponsrat inlägg måste hon skriva positivt om 
produkten, eller försöka vända budskapet till någonting bra, eftersom hon gör en affär med ett företag 
som ska få vad de betalar för. Konsekvensen av detta är att företaget lättare har kontroll över innehållet i 
de digitala dialogerna och på så sätt en större kontroll över hur varumärket formas efter dessa. På så sätt är 
det alltså en fördel för företagen att köpa sponsrade inlägg. Dock förändrar detta synen på just dialoger i 
bloggar eftersom teorin hävdar att dessa sker mellan konsumenterna, C2C. När företagen exempelvis 
skickar ut produkter och vill bygga relationer med bloggare kommunicerar de med bloggarna som en 
konsument som förhoppningsvis ska gilla och börja använda produkten. Således, när företag erbjuder 
bloggaren ett arvode för att få utrymme på bloggen, sker kommunikationen snarare mellan två företag, 
B2B. Företaget behöver på så sätt inte sälja in produkten, eller övertyga bloggaren om produktens storhet, 
på samma sätt som när en mer traditionell C2C-strategi används. På det viset kan företaget anta en större 
kontroll över den information som sprids om varumärket.  
 
Bland de bloggare som hävdar att de tar betalt för att skriva om produkter i inlägg, skiljer sig sättet att föra 
fram produkterna åt. Camilla Gervide och Linda Hallberg informerar sina läsare om att de har samarbeten 
med olika företag och skriver alltid ut att det är ett sponsrat inlägg. Katrin Zytomierska, Ellinor Hansson 
och Fredrika Enberg gör aldrig det, vilket betyder att budskapet snarare formas till att bloggaren har köpt 
produkten själv, använder den och gillar den. Detta tolkar vi återigen kan vara för att Katrin Zytomierska, 
Ellinor Hansson och Fredrika Enberg driver livsstilsbloggar som ska spegla vilka de är, samt deras verkliga 
liv, och att reklaminslag i inläggen därför blir ett störande moment. Camilla Gervide och Linda Hallberg 
driver nischade bloggar där musik respektive skönhet utgör den huvudsakliga delen av innehållet och 
deras bloggar tar därmed ett mer redaktionellt uttryck än övriga bloggar. Som företag anser vi att man bör 
fundera över i vilket sammanhang man vill synas på bloggar eftersom detta har en stor effekt på 
konsumenternas varumärkesattityder. Bloggarna hävdar att företag som kontaktar dem ofta inte vill att det 
ska framgå att ett samarbete försiggår eller att det är ett sponsrat inlägg, utan snarare få det att verka som 
att bloggaren har köpt produkten själv och använder den, vilket kan få konsekvenser åt båda hållen. Katrin 
Zytomierska och Ellinor Hansson menar att många läsare hör av sig och blir arga för att bloggarna 
framför dold reklam. Detta kan leda till negativa konsekvenser för företaget, som kan få dåligt rykte samt 
förknippas med oärlighet, och även för bloggaren om läsarna förstår att det är dold reklam. I de fallen då 
läsarna inte uppfattar den dolda reklamen upplevs dock budskapet som mer trovärdigt och får på så sätt 
en större positiv effekt på försäljningen än ett tydligt framfört samarbete. Att föra fram produkter i 
bloggar innebär på så sätt en stor risk för företagen där formen av de digitala dialogerna är avgörande för 
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läsarnas uppfattningar och attityder. Därför anser vi att det är av stor vikt för företagen att fundera över 
vilken typ av sammanhang deras produkter passar bäst att föras fram i. 
 
 

5.2.1 Källtrovärdighet 
 
Den tidigare forskningen hävdar att det är upp till mottagaren att avgöra om en källa är trovärdig eller inte 
(Cho, Kwon & Park, 2009). Detta är något som empirin bekräftar då bloggläsare, enligt bloggarna, har 
blandade åsikter och reaktioner på bloggarnas produktrelaterade inlägg. Enligt Katrin Zytomierska och 
Ellinor Hansson är det många läsare som blir arga och menar att de är köpta och samtliga bloggare får 
ofta många negativa kommentarer rörande sina inlägg om varumärken och produkter. Enligt bloggarna är 
dock den positiva responsen lika stor, då både Katrin Zytomierska och Ellinor Hansson menar att det är 
många av läsarna som hör av sig och frågar vart de kan få tag i produkterna i syfte att inhandla dem. Detta 
tolkar vi som att oavsett hur informationen om produkter och varumärken läggs fram på bloggar kommer 
graden av förtroende för bloggaren alltid att variera beroende på mottagare. Konsekvensen av detta blir att 
attityderna mot ett varumärke varierar starkt bland målgruppen, eftersom att läsarna har olika sociala 
förutsättningar.  

Majoriteten av bloggarna är, eller har varit, oärliga i sina blogginlägg då de till exempel förskönat 
informationen om vissa produkter. Trots att många läsare ser igenom detta köper de ändå produkterna. Vi 
förstår det som att bloggläsarna värderar attraktionsdimensionen, alltså i vilken utsträckning en källa 
framkallar positiva känslor hos mottagaren vilka ger en önskan att efterlikna källan (Cho, Kwon & Park, 
2009), högre än expertis, pålitlighet och social relation. Konsekvensen av detta är att företagen bör välja 
bloggare som är starka förebilder och som skapar positiva känslor hos mottagaren snarare än att 
budskapet läggs fram på ett trovärdigt sätt. Trovärdigheten är dock viktig men i detta fall sekundär. 

 

5.3 Personligt Varumärke och Digital Identitet 
 
Enligt tidigare forskning anses individen konstruera sin identitet genom att skapa en föränderlig idealbild 
av hur han eller hon vill vara och sedan försöka efterleva det (Bengtsson & Östberg, 2011). Teorin får 
stöd av empirin då samtliga bloggare menar att de vill vara sanna mot sig själva och sina läsare genom att 
endast skriva om sådant som stämmer in på deras personlighet. Bloggarna är således moraliska i sitt urval 
av erbjudanden från PR-utövare, men en del bloggare ger även tecken på att ibland kunna kompromissa 
något med sitt eget personliga tycke, då det kan generera ekonomisk vinning. Således går empirin delvis 
isär från teorin eftersom flera bloggare uttryckt att de ibland skriver en sanning med modifikation, vilket 
skapar en distans mellan den digitala identiteten och det personliga varumärket som läsarna tar del av.  
 
Samtliga bloggare är överrens om att de inte vill uppfattas som oärliga och sända ut en snedvriden digital 
identitet via bloggen på grund av påtryckning utifrån. Katrin Zytomierska påstår att hon aldrig skulle 
kunna tänka sig skriva om något hon inte står för. Dock förtäljer empirin att hon kan tänka sig försköna 
sin åsikt om något hon anser vara okej till att påstå att det är fantastiskt, om den ekonomiska vinningen 
för tjänsten är tillräckligt hög för att kompensera hennes genuina åsikt. Vi upplever att gränsen mellan vad 
som är osanning eller en sanning med modifikation är hårfin hos bloggarna. Samtliga bloggare strävar efter 
att vara sig själva och därmed sanningsenliga, men i takt med den ökade kunskapen om deras eget värde 
samt den ekonomiska vinningen de kan få på grund av den, suddas denna gräns ut något. Deras försvar 
skulle kunna tänkas vara att de inte skriver om något de helt motsätter sig, utan endast förskönar 



 

37 

 

sanningen en aning, med exempelvis ett humoristiskt inslag eller dylikt, för att avdramatisera det faktum 
att de inte är fullt sanningsenliga.  
 
Josephine Fredman uttrycker tydligt att hon inte tar emot sådant som går emot hennes ståndpunkter, men 
att hon ibland rekommenderat produkter hon inte själv testat. Detta på grund av att hon känt sig tvungen 
till att uppdatera sin blogg. Här ser vi något som kan komma bli ett problem i bloggsfären. Den ständiga 
pressen att uppdatera med intressanta inlägg för att bibehålla läsarnas intressen och samtidigt vara sann 
mot sig själv kan försätta bloggarna i dilemman där de kan känna sig tvingade till att gå emot sin 
personliga moral för att inte blekna hos läsarna. Viktigt att belysa är att ingen av bloggarna vi intervjuat 
kan tänka sig att utfärda en ren lögn oavsett den ekonomiska vinning det skulle medföra.  
 
PR-utövare strävar efter att skapa en relation med bloggarna med förhoppning om att de skriver om en 
produkt för att de själva tycker den är bra och inte på grund av att de får betalt för tjänsten. Detta kräver 
en god tvåvägs-symmetrisk kommunikation som grund för att företagen ska kunna hjälpa bloggarna vara 
lojala mot sin digitala identitet. Vi hävdar således att företagen gynnas av att bloggarna skapar ett 
trovärdigt budskap gentemot läsarna, snarare än att be dem skriva om något som inte bloggarna anser vara 
i linje med deras idealbild. 
 
I teorin finner vi att ett personligt varumärke är ett sätt att ge ökad förståelse för uppbyggnaden av den 
personliga identitet bloggare skapar på Internet, samt förtroendets betydelse i ett framgångsrikt personligt 
varumärke (Rosenbaum-Elliot, Percy & Pervan, 2011). Vi förstår det som att många bloggare saknar 
kunskap om att den digitala identiteten återspeglas i form av det personliga varumärket och att dessa bör 
överrensstämma med varandra, något som misslyckas då bloggaren inte är ärlig i sitt budskap. Empirin 
avslöjar att bloggarna accepterat erbjudanden som inte stämmer överrens med deras personlighet, men att 
det kunnat ge dem en ekonomisk vinning. Detta skulle exempelvis kunna leda till att de tar sig an ett alter 
ego som inte speglar deras egna tankar och känslor utan snarare sådant som företagen betalat dem för att 
tycka. Josephine Fredman, Linda Hallberg och Camilla Gervide är noga med att underrätta företag som 
kontaktar dem att de vill framstå som inspirerande förebilder för sina läsare och därför inte accepterar 
erbjudanden som inte stämmer överrens med deras personlighet. Angelica Sehlin är en av bloggarna som 
varnar för att skriva om något som går emot det hon personligen tycker eftersom hon hävdar att detta 
lyser igenom. Vi anser detta vara viktigt information för företagen att ta del av i deras samarbeten med 
bloggare, då det visar på att de bör bemöta bloggarna med produkter som hjälper dem att bevara sin 
digitala identitet. Genom att få ökad kunskap om bloggarna och se till deras personlighet kan PR-utövarna 
välja ut varumärken och produkter som passar bloggarnas digitala identitet och därmed förstärka deras 
personliga varumärken så det stämmer överrens med hur de vill uppfattas. Grundat på detta är en djupare 
förståelse för de bloggare företag vill inleda samarbete med att föredra.  
 
Det blir allt mer moderiktigt med kommersialisering i bloggar (Lövheim, 2011). Trots att empirin 
bekräftar att det förekommer alltmer reklam och PR-relaterade inlägg på bloggar ställer sig bloggarna olika 
till huruvida det är rätt gentemot läsarna eller ej. Angelica skiljer sig från de resterande bloggarna då hon 
konstaterar att all form av betalda inlägg minskar hennes trovärdighet gentemot läsarna, även om det är 
produkter hon står för. Därför väljer hon att publicera de produkter hon får gratis och känner passar 
hennes personliga varumärke, utan att kräva arvode för det. Vi förstår det som att Angelica inte har som 
mål att tjäna pengar på sin blogg utan nöjer sig med att få produkter gratis som hon därefter tipsar sina 
läsare om. Flertalet bloggare efterfrågar ett arvode för sina tjänster och beroende på antal läsare kräver de 
olika mycket. Här har vi dock kunnat uppfatta en meningsskillnad hos bloggarna gällande vad som sker i 
processen efter att ett avtal slutits om arvode. Camilla är en av de bloggare som gärna skriver om 
produkter på sin blogg och tar bra betalt för det. Vidare är hon noga med att alltid markera att inlägget är 
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sponsrat eller att hon blivit kontaktad av ett företag som bett henne skriva om produkten i fråga. Detta 
kan få konsekvensen att läsarna skapar både positiva och negativa associationer till henne, såsom ärlig, 
seriös eller reklamfärgad. Fredrika vill å andra sidan inte att det ska framgå att hon fått betalt för att skriva 
om en produkt, även om det är något hon genuint står för, utan försöker väva in det i bloggen så det 
passar in. Vi förstår det som att hon anser det vara känsligt att framstå som köpt och därmed är rädd att 
förlora trovärdigheten och på så sätt förstöra sitt personliga varumärke. Samtliga bloggare är måna om sin 
kontakt med sina läsare och vill upprätthålla en personlig och ärlig bild gentemot dessa, dock på olika sätt. 
PR-utövarna bör vara medvetna om, och rätta sig efter detta, för att inte riskera att bloggarna känner att 
deras personliga varumärke hotas av samarbetet. 
 
Begreppet personligt varumärke skapas genom en människas egen personlighet (Deckers & Lacy, 2010), 
men kan kännas svårt att definiera för många bloggare då de, i samband med utbredningen av de sociala 
medierna, även ska kommunicera och upprätthålla sitt varumärke genom bloggen. För att kunna främja 
sin karriär med hjälp av konstruerandet av ett personligt varumärke (Deckers & Lacy, 2010) bör bloggarna 
se till sin egen identitet och försöka hålla sig så nära den som möjligt. Återigen spelar relationen mellan 
PR-utövarna och bloggaren en stor roll i denna konstruktion. Eftersom att Angelica Sehlin inte har som 
syfte att skapa en karriär genom bloggen väljer hon att lyfta fram sina vänner och deras verksamheter. 
Camilla Gervide däremot skulle aldrig kunna tänka sig göra det eftersom det enligt henne förstör det 
personliga varumärket hon vill förknippas med. 
 
Teorin visar på att det går att likna ett varumärke vid en etikett, som betecknar ett företag eller en person 
vilken allmänheten upplever, utvärderar, har känslor för och bygger associationer kring och på så sätt 
skapas ett upplevt värde (Rosenbaum-Elliot, Percy & Pervan, 2011). Camilla Gervide är väl medveten om 
vad hennes personliga varumärke är värt och hur varsamt det bör vårdas då ett skadat varumärke inte är 
reparerbart enligt henne. Grundat på att Camilla bloggat i 13 år tolkar vi det som att hennes erfarenhet lett 
fram till den kunskap hon besitter gällande hantering av varumärken. Likt Angelica Sehlin och Linda 
Hallberg lever Camilla sitt varumärke. Detta gör hon genom att vara konsekvent och inte acceptera några 
erbjudanden från PR-utövare som inte stämmer överrens med hur hon vill uppfattas. Vi förstår det som 
att övriga bloggare har svårare att överensstämma sin digitala identitet med sitt personliga varumärke då de 
motsätter sig att skriva om produkter de inte känner genuint tycke för, men gör detta ändå på grund av 
den ekonomiska vinningen de får ut av det. Ellinor Hansson, Fredrika Enberg och Josephine Fredman har 
framhävt felaktiga åsikter och värderingar i utbyte mot en summa pengar som de inte ansett sig vara i 
position att tacka nej till. Konsekvensen av detta är att den digitala identiteten inte eftersträvas, något som 
kan komma att skada deras trovärdighet på längre sikt. Detta innebär en risk för företagen då varumärket i 
fråga skulle kunna förknippas med negativa associationer, så som oärlighet, naivitet och otillförlitlighet, 
om läsarna genomskådar bloggarens inlägg och inser att det denne skrivit inte är sanningsenligt.  
 
Enligt den tidigare forskningen är konsumtion, märken och produkter viktiga ingredienser i människors 
identitetskapande. Individer skapar relationer med varumärken som de kan identifiera sig med och som 
representerar den bild de har av sig själva. Således uppnås en identifiering och en tillhörighet med 
likasinnade grupper av konsumenter som individen gärna likställer sig med (Bengtsson & Östberg, 2011). 
Empirin delger att Ellinor Hansson upplever det svårt att se sig själv som ett varumärke då hon endast ser 
sig som en privatperson som skriver om sin vardag. Genom att ingå ett samarbete med företag där 
bloggarna får vara ambassadörer, likt Ellinor är för ett stort sportmärke, kan bloggarna enklare 
kommunicera sitt personliga varumärke genom de produkter de presenterar. Konsekvenser av detta är att 
bloggaren erbjuder läsaren att känna tillhörighet till bloggaren och på så sätt även tillhörighet till 
varumärket. Här är det viktigt att bloggarna blir erbjudna sådana produkter de kan tänka sig använda 
privat för att skapa rätt associationer till sitt personliga varumärke, vilket på så sätt ger en sann bild av 
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deras digitala identitet.  
 
Empirin visar att bloggarna känner ett ansvar gentemot sina läsare då det kommer till sättet att framhäva 
dyra märken som de normalt sett inte skulle ha råd att köpa. I rollen som ambassadör ges bloggarna 
möjlighet att inspirera läsarna med att använda produkterna i sin vardag. Detta bekräftar teorin som 
hävdar att personliga varumärket byggs upp genom att leva det i sin vardag (Deckers & Lacy, 2010). Vi 
förstår det som att bloggarna föredrar ambassadörserbjudanden från företag, eftersom detta skapar starka 
associationer till deras personliga varumärke. Enligt teorin försöker kvinnliga bloggare i Sverige på olika 
sätt presentera sig som en vanlig tjej i likhet med läsarna för att på så sätt skapa en relation med dem som 
kan liknas vi en vänskapsrelation (Lövheim, 2011), och grundat på detta anser vi att bloggarna behöver 
vara mer uppmärksamma på hur de vill uppfattas. Som tidigare nämnt strävar bloggarna efter att vara 
sanningsenliga, dels mot sig själva och därmed även gentemot läsarna genom det personliga varumärket 
som ska återspegla den digitala identiteten.  Då företagens målgrupp är bloggarnas läsare är det viktigt att 
se till deras mellanhand, det vill säga bloggaren, och att denne är sann mot sig själv och sin digitala 
identitet, då bloggarens personliga varumärket genererar ett förtroende hos läsarna som i sin tur leder till 
vinning för företaget. 
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6 Resultatdiskussion 
 
I detta kapitel förs en diskussion kring analysen vilken leder fram till vårt bidrag till forskningsområdet. I 
kapitlet presenteras en definition av vad vi valt att kalla Blog Public Relations (BPR) samt en modell som vi 
själva konstruerat för att ge läsaren en djupare förståelse för begreppet. Dessutom motiveras våra 
framlagda argument.  
 
 

6.1 Blog Public Relations – vårt bidrag till forskningen 
 
Den insamlade empirin i vår studie bekräftar teorin i många anseenden. Dock har vår undersökning lett 
fram till ny information som således kommer bli vårt huvudsakliga bidrag till forskningen. Tidigare 
forskning, baserad på intervjuer med PR-utövare, hävdar att bloggare, på grund av att de är 
privatpersoner, bör bemötas på en personlig och lättsam nivå, bland annat på grund av att bloggare inte är 
vana vid det språk som PR-utövare normalt sätt använder när de säljer in produkter (Duke, 2009), något 
som vårt resultat motsätter sig. I vår insamlade empiri framkommer det att bloggare önskar ett mer 
professionellt bemötande från företagens sida och dessutom förväntar sig att få ut ett arvode för att 
varumärken ska få utrymme på deras blogg. Samtliga intervjudeltagare hävdar att de blivit erbjudna pengar 
för att blogga om olika produkter och varumärken. De flesta av dem har valt att ta emot arvodet om 
summan varit anmärkningsvärt hög, något som inte framkommer i den tidigare forskningen.  
 
Vi hävdar att bloggare har två behov som företagen bör tillfredställa för att uppnå bäst effekt av sina 
bloggrelationer. Dels det (1) personliga behovet som framkommer i den tidigare forskningen och dels det (2) 
professionella behovet som framkommer i vår empiri. Det professionella behovet menar vi har fått en ökad 
betydelse för bloggarna i takt med att företagens bloggsamarbeten har ökat. Bloggarna har därmed börjat 
inse sitt personliga varumärkes värde och blivit allt mer kräsna i valet av samarbeten med företag. De har 
således börjat se bloggen som ett företag trots att innehållet både berör privata händelser likväl som 
jobbrelaterade ämnen eller företagsamarbeten. På grund av detta har relationen mellan företag och 
bloggare övergått från en B2C-relation till att bli en B2B-relation och i och med det skapas en gråzon över 
vad som egentligen räknas till begreppet PR. Enligt tidigare forskning innefattar PR de relationer företag 
har med sina intressenter, med syfte att skapa och skydda varumärket samt organisationens rykte, och är 
till skillnad från reklam helt gratis. Vidare är MPR relationsskapande för att uppnå marknadsföringsmål 
och är således också gratis (Caywood, 2012). Det vår studie visar är att många bloggare har som krav att 
företagen måste betala bloggarna för att få publicitet på bloggen. Publiciteten ter sig snarare som PR-
publicitet än reklam, vilket alltså skapar oklarheter om PR i bloggar hör hemma under samma benämning 
som MPR eller traditionell PR.  
 
 
Utefter detta har vi valt att skapa begreppet Blog Public Relations (BPR) vilket vi valt att definiera som:  

 
 
 
En kombination av traditionell PR och köpt publicitet i bloggar, vilket närmare innebär köpta inlägg 
vilka utmynnar i publicitet som liknas vid traditionell PR-publicitet.  
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En effektiv BPR-kampanj bör fokusera på att tillfredsställa både det personliga och det professionella 
behovet hos bloggarna. Det personliga behovet i BPR tillfredsställs lättast genom skapande av relationer 
och förtroende, det vill säga PR. Det professionella behovet tillfredsställs däremot bäst genom att skapa 
en tvåvägs-symmetrisk relation med bloggaren där denna erbjuds ekonomisk vinning. BPR har som syfte 
att stimulera försäljning samt bygga relationer mellan konsumenter, företag och varumärken genom 
inflytelserika bloggar, och är som mest effektiv när de båda behoven tillfredställs, något som illustreras i 
modellen nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloggare har olika stort behov av det professionella och personliga. Vissa föredrar ett mer personligt 
bemötande och tackar nej till att ta emot arvode när de ingår samarbeten med företag, medan andra 
bloggare föredrar en större professionalitet i kommunikationen med företag. Således föreslår vi att företag 
som vill satsa på BPR koncentrerar kontakten med bloggare till en eller några få personer på företaget som endast arbetar 
med att göra research och strävar efter att bli experter på bloggarnas intressen och preferenser. Dessa kan således fokusera på 
att utarbeta effektiva strategier för att kommunicera med olika typer av bloggare. På så sätt nås en djupare förståelse 
och kunskap om bloggarnas olika behov samt kan anpassa kommunikationen efter bloggare och blir 
således expert på området. Dessutom utvecklar BPR-utövaren en kunskap om bloggares specifika krav i 
företagssamarbeten samt vad som krävs ekonomiskt för att få synas i olika bloggar. Vi hävdar att 
bemästrandet av bloggrelationer är en tidskrävande uppgift som har stor påverkan på varumärkesattityder 
och köpintuitioner. Därför är det viktigt att det finns en effektiv strategi för detta.  
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7 Slutsats 
 
I detta kapitel avrundar vi vår uppsats genom att sammanfatta forskningsprocessen och framhäva de 
analysargument vi önskar att läsaren tar med sig och minns efter att ha läst vår uppsats. I kapitlet besvarar 
vi syftet och våra två problemformuleringar. Slutligen ger vi även förslag på vidare forskning om ämnet.  

Ur forskningssynpunkt har syftet med vår studie varit att undersöka den kommunikativa relationen mellan 
PR-utövare och bloggare samt hur de förhåller sig till varandra. Ur ett samhållsperspektiv har vi således 
kunnat förenkla för PR-utövare i deras utarbetande av effektiva strategier för att skapa goda 
bloggrelationer. Detta genom att bidra till ökad förståelse för bloggares preferenser i relationen med 
företag och varumärken samt hur bloggare väljer varumärken att beröra i sin blogg, utifrån sin digitalt 
konstruerade identitet. Relationen mellan företag och bloggare har övergått från att vara en B2C-relation 
till att bli en B2B-relation. Bloggare önskar ett mer professionellt bemötande från företagens sida där PR-
utövarna bör bemöta bloggare på en ömsesidig och likställd nivå. Enligt bloggarna saknas kunskaper om 
hur balansen mellan ett professionellt och personligt bloggbemötande bör hanteras. Nedan sammanfattas 
bloggarnas åsikter och värderingar kring ämnet, samt vår analys av dessa, för att besvara de två 
problemformuleringarna i vår studie.  

 

7.1 Huvudproblem: Vilket tillvägagångssätt anser bloggare att PR-
utövare bör använda för att skapa tvåvägs-symmetriska 
bloggrelationer i syfte att gynna ett varumärke? 

 
Bloggare föredrar ett professionellt bemötande och en distans i relationen med PR-utövare, dock ställer de 
sig positivt till att forma personliga relationer med varumärken, men på vissa villkor. Med det 
professionella bemötandet menar bloggare att de föredrar att PR-utövare använder ett fackmannamässigt 
språk samt att avtal och överenskommelser inte ändras med tiden. Bloggare önskar att PR-utövare har en 
förståelse för bloggen, bloggaren och dess målgrupp samt att budskapet har ett nyhetsvärde och att de 
motiverar varför de vill inleda ett samarbete i den första kontakten. Vidare föredrar de flesta bloggare att 
företagen har insikt i att utrymme i blogginlägg kostar pengar och att de är öppna med vad de har att 
erbjuda bloggaren ekonomiskt.  
 
Något som flera bloggare poängterar är att de ogillar att skriva om produkter eller varumärkesrelaterade 
event som andra bloggare skriver om samt att de föredrar att känna sig speciella i relationen med PR-
byråer och företag. Utifrån detta föreslår vi att företagen bör erbjuda bloggarna unikhet, vilket med fördel 
kan användas som ett försäljningsargument för att få bloggaren att vilja samarbeta med företaget. Således 
bör PR-utövare rikta sig till en eller några få bloggare, snarare än ett större antal, och arbeta mer intensivt 
med de utvalda bloggarna istället för ytligt med en mängd bloggare. Förutom att göra ekonomiska affärer 
genom att köpa inlägg föredrar bloggarna att bli utnämnda till varumärkesambassadörer och agera som 
varumärkens ansikte utåt. På så sätt skapas ett ömsesidigt utbyte eftersom bloggaren med detta förstärker 
sitt eget personliga varumärke, samtidigt som de får ut ett arvode och erbjuds unikhet. I övrigt prefererar 
bloggarna att få vara kreativt delaktiga i informationsskapandet av de varumärkesrelaterade budskap som 
förs fram genom bloggen och ogillar när företagen antar för stor kontroll. I likhet med ambassadörskapet 
uppskattar även bloggare att få vara delaktiga i företagets produktion genom att till exempel vara med och 
skapa en kollektion för ett klädesmärke.  
 
För att sammanfatta svaret på vår frågeställning bör PR-utövare erbjuda bloggarna ekonomisk vinning, 
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unikhet, nyhetsvärde och involvering för att skapa fördelaktiga tvåvägs-symmetriska bloggrelationer i syfte att 
gynna sitt varumärke.  
 

7.1.1 Delproblem: Hur gör bloggare den kommersiella avvägningen för att matcha den 
digitala identiteten? 

 
Bloggare säger sig vara noga med att matcha sin digitala identitet i valet av produkter och varumärken de 
skriver om på bloggen. Dock säger sig de allra flesta gå emot den digitala identiteten i vissa anseenden. 
Ingen bloggare kan tänka sig att skriva om något de ogillar starkt eller något som kan sättas i motsats till 
deras digitala identitet. Dock har de hänt att de fört fram produkter som delvis går mot den digitala 
identiteten genom att skriva gott om produkter de inte beundrar. Vi har kommit fram till tre faktorer som 
kan påverka bloggare i beslutet att avvika från sin digitala identitet i samarbetet med företag. Förutom att 
de känner en press att uppdatera bloggen, och därmed ibland har valt att skriva om vissa produkter på grund 
av det, är dessa ett högt arvode eller ett riktigt bra och proffsigt bemötande från PR-utövarna.  

Slutligen vill vi betona vikten av att företag inser bloggarnas värde och inte underskattar vad goda 
bloggrelationer kan göra för varumärket. Att budgetera för BPR är något vi anser att företag som vill satsa 
på bloggrelationer bör göra. Eftersom bloggare har olika stort behov av det professionella och personliga 
bemötandet vill vi återigen betona vikten av att företag koncentrerar kontakten med bloggare till en eller 
några få personer på företaget, som endast arbetar med att göra research och bli experter på bloggarnas 
intressen samt preferenser, och kan således fokusera på att utarbeta effektiva strategier för att 
kommunicera med olika typer av bloggare. 

 

7.2 Förslag på vidare forskning  
 
I vår avgränsning nämnde vi områden som vi valt att bortse ifrån i vår studie, men som kan tänkas vara 
värt att behandla i vidare forskning. Då vår studie uppmärksammat en gråzon, som vi valt att benämna 
som BPR, blir även ämnet etik en viktig aspekt att undersöka. Enligt marknadsföringslagen är det olagligt 
med dold reklam. Vår studie har framhävt att det förekommer oetiska tendenser och att dold reklam i 
bloggar är vanligt förekommande. Det vore därför av stor vikt att undersöka hur bloggare, respektive PR-
utövare ställer sig till den etiska aspekten samt hur stor kunskap de har om marknadsföringslagen.  

Samtliga bloggare vi intervjuat i vår studie har uppgett sig vara sin egen persona på bloggen. Vi anser att 
resultatet skulle kunnat bli annorlunda om vi intervjuat bloggare som använder ett alter ego på bloggen 
och lever ut en identitet som inte alls är likt den personlighet de besitter privat. Genom att utöka empirin 
med bloggare vars digitala identitet totalt motstrider deras egen persona skulle resultatet kunna visa på att 
bloggarna har andra preferenser i sina relationer med PR-utövare än vad vår studie visat. Detta vore av 
intresse för PR-utövare, som strävar efter att skapa en relation till bloggarna, och därmed ställs inför en 
utmaning då bloggarens personliga varumärke återspeglar en digital identitet hos ett alter ego och inte den 
äkta identiteten hos bloggaren. Därav är detta viktigt att undersöka då det har en inverkan på företagens 
utarbetande av att skapa effektiva strategier för bloggrelationer. 

Vi har undersökt hur bloggare väljer ut de varumärken de berör i sin blogg utifrån sin digitalt konstruerade 
identitet. Empirin visade att de väljer varumärken som ligger i linje med deras identitet eller erbjudanden 
som genererar pengar. Ett attraktivt varumärke är inte särskilt svårt att övertyga bloggarna att skriva om, 
men utmaningen ligger i hur PR-utövare kan få bloggare att skriva om ett varumärke som är mindre 
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attraktivt. En produkt som inte upplevs rolig att blogga om är inte lika lätt att sälja in och det vore därför 
intressant att undersöka hur PR-utövare i dessa anseenden ökar sina chanser till publicering på bloggarna.  

I den vidare forskningen är det även av stor vikt att studera fler bloggkategorier än de som behandlas i vår 
uppsats. Detta genom att utöka empirin till ett större antal bloggare, som representerar fler 
ämnesområden. På så sätt går det att finna eventuella mönster, samt få djupare förståelse för vad de olika 
kategorierna av bloggare efterfrågar i sina relationer med PR-utövare.  
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjuguide 

Vi pluggar vårt sista år på medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet med inriktning mot PR- 
och marknadskommunikation i Jönköping och den här intervjun kommer vara en del i vår C-uppsats.  

Syftet med vår uppsats är att undersöka relationen mellan bloggare och företag/PR-byråer. Vårt 
fokus riktas på er som bloggar och vad ni föredrar i denna relation och också hur ni väljer varumärken att 
beröra på bloggen samt hur detta samspelar med er digitala identitet, alltså den personlighet ni skapar 
och för fram på bloggen. På så sätt kan resultatet av vår uppsats även hjälpa företag att skicka rätt 
produkter till rätt person. 

Dina svar kommer endast användas i studiesyfte och du är naturligtvis garanterad full anonymitet om 
du önskar. Undersökningen är frivillig så om du någon gång, även efter att du tackat ja, skulle vilja 
avbryta din medverkan är det helt okej.  

Även om vi berör olika varumärken under intervjun kommer dessa inte nämnas vid namn i uppsatsen.  

När uppsatsen är klar kommer den att publiceras på uppsatsdatabasen Diva och självklart mailar vi den till 
dig om du är intresserad av att se resultatet.  

Vi undrar om det är okej för dig att vi spelar in den här intervjun? Inspelningen kommer endast 
användas som underlag för vår analys och förstöras efter inlämnad uppsats. 

Har du några frågor innan vi börjar intervjun? 

___________________________________________________________________________ 

Inledande frågor: 

 
1. Hur länge har du bloggat? 
 
2. Varför började du blogga?  
 
3. Vilken typ av bloggare anser du dig vara? 
 
4. Hur många läsare har din blogg just nu? 
 
5. Vilken målgrupp riktar sig din blogg till? 
 
6. Vad är syftet med din blogg? 
 
 
Tema 1: Relationen bloggare – företag/PR-byrå 
 
7. När började du få erbjudande av PR-byråer/företag?  
 
8. Hur ser din relation ut med dessa?  
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9. Hur föredrar du att företag/PR-byråer bemöter dig/tar kontakt med dig? 
 
10. Vilka sätt har företag/PR-byråer bemött dig på som du ogillar? 
 
11. Får du respons på företagssamarbeten av dina läsare? Berätta! 
 
 
Tema 2: Digital identitet 
 
12. Hur väljer du vilka varumärken/produkter som du skriver om på bloggen? 
 
   - På vilket sätt har det att göra med hur företagen bemöter dig? 
 
   - På vilket sätt har det att göra med framställningen av ditt personliga varumärke? 
 
13. Hur gör du avvägningen mellan att skriva om en produkt/varumärke som överensstämmer med din 
bloggidentitet och att skriva om en produkt/varumärke som inte stämmer överens med din bloggidentitet 
men som ger dig ekonomisk vinning? 
 
14. Är de produkter/varumärken du framhäver ibland i konflikt med din bloggidentitet (eller egna 
personlighet) eller stämmer produkterna/varumärkena du framhäver alltid överens med din 
bloggidentitet? 
 
15. Hur gör du för att föra fram varumärken i bloggen och samtidigt uppfattas som trovärdig? 
 
16. Hur tycker du att företag ska samarbeta med bloggare? 
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Bilaga 2 – Intervjuer och Intervjudeltagare 

 


