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Abstrakt 
 

Allt fler företag använder sig av sociala medier och när marknaden växer 

blir också kraven för hur medierna ska användas större. Hur företagsbloggar 

används i praktiken saknas det djupare forskning kring och syftet med 

undersökningen var att beskriva hur företag använder sig av bloggar i sin 

marknadskommunikation. Undersökningen utgick från ett öppet 

förhållningssätt och utfördes genom observationer av fyra olika företag med 

sammanlagt sex unika bloggar. Undersökningen utgick från en kvalitativ 

ansats och observationerna gjordes genom små n-studier. Resultatet från 

observationerna jämfördes med teorin för att se om dessa överensstämde 

med varandra vilket det i många fall visade sig göra. Företagen i 

undersökningen hade olika inriktningar på sina bloggar. Personerna som 

bloggade åt företagen var oftast anställda, ett av förtagen skilde sig åt 

genom att använda sig av externa bloggare. Alla företagsbloggarna skrevs 

av personer med kompetens inom det ämnesområde de bloggade om. Det 

skiljde sig mycket mellan företagen i vilken utsträckning de lyckats uppnå 

en dubbelriktad kommunikation med sina läsare. Personliga temabloggar 

inriktade mot en specifik målgrupp var de som lyckades bäst tillsammans 

med inlägg från kända personer. För att ett företag ska lyckas med sin blogg 

identifierades några framgångsfaktorer. Bloggen ska vara av 

personligkaraktär och de som bloggar ska ha ett genuint intresse och god 

kunskap om det ämne de skriver om och bloggen ska uppdateras ofta. 

Företaget måste också känna till sin målgrupp och erbjuda dem något de 

finner attraktivt för att de ska vilja läsa och delta på bloggen.  



   
 

   
 

Abstract 
 

More and more businesses are using social media and as the market grows, 

the demands for how the media should be used increases. There is no 

deeper research about how corporate blogs are used in practice, and the 

purpose of the study was to describe how companies use their blogs in 

marketing communications. The survey was based on an open approach and 

conducted through observations of four different companies with a total of 

six unique blogs. The survey was based on a qualitative approach and 

observations were made by small-n studies. The results of the observations 

was compared with theory to see if they correspond with each other, which 

they in many cases turned out to do. The companies in the survey had 

different approaches on their blogs. There were mostly employees who 

blogged for the companies, one of the companies were different from the 

rest by using external people. All of the corporate blogs were written by 

people with expertise in the subject they blogged about. It differed greatly 

between companies in the extent to which they succeeded in achieving a 

two-sided communication with their readers. Blogs with focus on one 

specific subject, with a personal nature and focused on a specific target 

group were the most successful. To be successful in the blog there are some 

success factors to consider. The blog will be of a personal nature and those 

that blogs should have a genuine interest and good knowledge of the subject 

they are writing about and the blog will be updated frequently. The 

company must also know their target audience and offer them something 

they find attractive to get them interested to read and participate on the 

blog. 
 

 

 



   
 

   
 

Förord 

 
I uppsatsen återkommer temat om företagsbloggens roll i 

marknadskommunikation. Jag för även en diskussion kring vilka 

framgångsfaktorer som finns för att lyckas med sin företagsblogg. Ämnet 

har varit intressant att fördjupa sig i då användandet av sociala medier och 

bloggar är en växande trend hos företag och organisationer.  

 

Jag vill rikta ett stort tack till Jeanette Svanholm för hennes input och stöd 

under arbetet.  
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1 Introduktion  
Kapitlet börjar med en inledning och bakgrund till ämnesvalet och därefter 

ges en presentation av tidigare forskning inom området. 

Problemformulering, syfte och frågeställning finns också beskrivna här och i 

slutet av kapitlet presenteras en disposition av uppsatsen. 
 

1.1 Inledning 

Sociala medier är kommunikationskanaler som tillåter användare att 

kommunicera direkt med varandra genom till exempel text, bild eller ljud. 

Genom de sociala medierna kan många kommunicera till många på samma 

villkor och genom samma kanaler. Några exempel på sociala medier är 

internetforum, wikier, chattprogram, webbplatser för videoklipp och bloggar 

(Nationalencyklopedin, 2013). 

 

En blogg (se bilaga 1) är en personlig och öppen dagbok eller logg på 

webben som i regel består av regelbundna skriftliga inlägg. Inläggen 

innehåller ofta länkar till relaterade webbsidor, artiklar och bloggar. I slutet 

av bloggen ges läsarna möjlighet att kommentera inlägget (National 

encyklopedin, 2013). Bloggen skiljer sig från en vanlig sajt genom att den ger 

möjlighet till större snabbhet och direkthet. Språket kan vara mer personligt 

och kommunikationen är dubbelriktad istället för enkelriktad. Under hösten 

2009 gjordes en undersökning som visade att nästan två miljoner svenskar 

läser bloggar regelbundet (Ström, 2010).  

 

1.2 Bakgrund 

Idag använder sig allt fler företag av sociala medier. Under år 2010 använde 

sig de flesta av de stora börsnoterade bolagen av facebook eller twitter för att 

marknadsföra sig och hålla koll på konkurrenterna (Svd, 2010). Under 2012 

har det varit en stadig ökning av andelen småföretagare som använder sig av 

sociala medier för såväl omvärldsanalyser som rekrytering och 

varumärkesbyggande. Facebook är det populäraste mediet följt av twitter och 

bloggar (Svd, 2012).  

 
Brit Stakston är mediestrateg och en av Sveriges mest anlitade föreläsare och 

debattör inom sociala medier. Hennes budskap är att företagsbloggen är en 

digital diamant genom att företag som delar med sig av sin kunskap via en 

blogg blir attraktiva och synliga (jobbsafari, 2012).  Hon menar att vi lever i 

ett kommunikationssamhälle och att det är viktigt att ett företag visar vilken 

kunskap de förfogar över. Genom bloggen som marknadsföringsverktyg blir 

omvärlden påmind om att företaget existerar när det dyker upp i 



   
 

   
 

sökmotorerna och företaget kan bli lösningen för frågeställarens problem 

exakt i den stund frågan ställs (jobbsafari, 2012).  

 

Ida Nilsson PR-konsult med inriktning på online Pr och sociala medier menar 

att företag under 2013 kommer att satsa mer på innehållet i sociala medier 

och betonar vikten av att allt företaget gör måste utgå från målgruppen 

(Nilsson, 2012). Kunderna vill ha personligt och skräddarsytt innehåll med 

relevans just för dem. Hon hänvisar också till en undersökning som visar att 

sex av tio företag kommer att öka sina investeringar i sociala medier under 

2013 (Nilsson, 2012). Ida Nilsson (2012) har även skrivit om vad hon tror 

kommer att vara aktuellt inom de sociala medierna år 2013. Hon menar att 

sociala medier inte längre kan betraktas som en isolerad del utan att all 

kommunikation och affärsmodeller måste anpassas till det digitala samhället 

(Nilsson, 2012). 

 

Sociala medier är ett debatterat och aktuellt ämne då allt fler privatpersoner 

och företag väljer att använda sig av dessa. I och med att marknaden växer 

ställs också högre krav för hur användningen av de sociala medierna ska ske. 

Det som väckte mitt intresse var att se hur företag använder sina 

företagsbloggar i praktiken gentemot sina kunder och presumtiva kunder. 

 

1.3 Tidigare forskning 

De senaste åren har det gjorts avhandlingar och examensarbeten inom 

området sociala medier. Förra året publicerades Sveriges största 

Facebookstudie som utfördes av två doktorander vid psykologienheten på 

Göteborgsuniversitet, en PR-konsult och studenter vid Skövde universitet. 

Rapporten har en psykoligisk inriktning och syftar till att ge en ökad 

förståelse av de konsekvenser facebook har (Nilsson, 2012). Det har även 

forskats kring sociala medier som marknadsföringskanal, vilken trovärdighet 

de sociala medierna har och hur varumärket påverkas av att finnas med i de 

sociala medierna. Här nedan beskriver jag ett av de arbeten som jag anser har 

relevans för den forskning jag har bedrivit. 

 
Johanna Rydefalk och Marco Duborija (2011) har gjort ett examensarbete om 

hur sociala medier kan användas som ett marknadsföringsverktyg. I arbetet 

har de lagt fokus på kundengagemanget och dialogen med företaget. I deras 

undersökning intervjuades fem personer med kunskap inom ämnesområdet 

och de använde sig även av två fokusgrupper för att få ett kundperspektiv. De 

kom fram till att sociala medier kan användas som en förlängd arm till den 

traditionella marknadsföringen. Deras undersökning visar att sociala medier 

kan underhålla kontakten med företagets nuvarande konsumenter men även 

skapa nya. Deras resultat bekräftar de sociala mediernas betydelse för kontakt 



   
 

   
 

och kommunikation mellan konsument och företag (Rydefalk & Duborija, 

2011).  

 

1.4 Problemformulering 

Det finns mycket information om hur företag ska använda sig av sociala 

medier, men inte så mycket information om hur det går till i praktiken. 

Facebook finns det flera större studier kring vilket också är naturligt eftersom 

fler företag använder sig av det. Hur företagsbloggar används med fokus på 

marknadskommunikation saknas det djupare forskning kring. 

 

1.5 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att beskriva hur stora företag i Sverige 

använder sig av bloggen i sin marknadskommunikation.  

 

 Hur används företagsbloggar i marknadskommunikation? 

 

o Hur ser företagens användning av bloggar ut i praktiken kontra 

teorins beskrivning av hur användningen av företagsbloggar 

ska se ut? 

o Vilka framgångsfaktorer finns för att lyckas med sin 

företagsblogg? 

 

1.6 Avgränsningar 

Jag har valt att endast undersöka traditionella bloggar, mikrobloggar ingår 

inte i studien. Mikrobloggar och de traditionella bloggarna används på olika 

sätt och därför har jag valt att endast inrikta mig på användningen av de 

traditionella bloggarna.  

 

1.7 Målgrupp 

Uppsatsen är ämnad för studenter som har ett intresse för bloggen och dess 

roll i företag och marknadskommunikation. Den är även riktad mot 

organisationer och företag som är intresserade av att använda sig av bloggen 

som kommunikationsmedel.  

 



   
 

   
 

1.8 Disposition  

 

Kapitel 1 Introduktion 

 

Introduktionen börjar med att beskriva en bakgrund till ämnesvalet och 

därefter ges en kort presentation av tidigare forskning. Därefter presenteras 

problemformuleringar, syfte och frågeställning samt målgruppen för 

uppsatsen och avgränsningar. I slutet av kapitlet visas en disposition av 

uppsatsen.  

 

Kapitel 2 Teorier 

 

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket som kommer att användas 

i uppsatsen.  

 

Kapitel 3 Metod 

 

I metodkapitlet beskrivs valet av vetenskaplig ansats tillsammans med 

datainsamlingsmetod och undersökningens urval. I slutet av kapitlet 

diskuteras undersökningens tillförlitlighet. 

 

Kapitel 4 Empiri 

 

I detta kapitel presenteras den data som samlats in under arbetet.  

 

Kapitel 5 Analys och diskussion 

 

I analysdelen jämförs den insamlade empirin med teorier därefter förs en 

diskussion kring resultatet och genomförandet av undersökningen. 

 

Kapitel 6 Avslutning 

 

I det avslutande kapitlet redovisas svaret på frågeställningen och förslag till 

fortsatt forskning presenteras.  



   
 

   
 

2 Teori 
I början av kapitlet presenteras teorier om kommunikation och 

marknadskommunikation. Teorierna används för att kunna förklara bloggens 

roll i kommunikationsmodeller och i marknadskommunikation. Därefter 

beskrivs två teorier som ofta förekommer i sammanhang där det talas om 

sociala medier; relationsmarknadsföring och word of mouth. Till sist 

presenteras teorier om hur ett framgångsrikt bloggande ser ut. Denna teori 

finns med för att kunna svara på frågeställningen om företagsbloggarna 

används på ett optimalt sätt enligt teorin.  

 

2.1 Kommunikation 

Kommunikation kan enligt Larsson (2008) definieras i två olika tankelinjer 

där den första traditionen bygger på att signaler sänds i form av budskap, 

känslor och attityder mellan en sändare och mottagare. I den andra något 

senare traditionen ses kommunikation som en gemensam aktivitet mellan 

dem som ingår i den. Där talas det inte längre om sändare och mottagare utan 

om deltagare, kontakten är cirkulär eller spiralformad. I den senare 

traditionen har olika interaktions- och nätverksmodeller uppstått. Två av 

dessa är relationsmodellen (se figur 2.1) och konvergensmodellen (se figur 

2.2).  

 
Figur 2.1: Relationsmodellen, Larsson, 2008. 

 



   
 

   
 

 
Figur 2.2: Konvergensmodellen, Larsson, 2008. 

 

Relationsmodellen är en principmodell för hur två personer interagerar med 

varandra som lanserades av kommunikationsforskaren Schramm. 

Konvergensmodellen bygger på att deltagarna försöker nå ömsesidig 

förståelse (Larsson, 2008). 

 

Användningsmodellen kan enligt Larsson (2008) ge information om hur 

människor handlar gentemot media. I modellen finns två centrala antaganden, 

det första handlar om att det är användaren som aktivt och fritt väljer medier 

för att tillgodose sina informationsbehov. Det är användaren som bestämmer 

om det ska bli någon kommunikation. Det andra handlar om att det är 

användarens uppfattning om hur viktigt och användbart denne uppfattar 

materialet som avgör resultatet och effekten av medieanvändningen (Larsson, 

2008).  

 

2.2 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation är de ”aktiviteter som företag engagerar sig i för att 

på något sätt påverka marknaden att indirekt eller direkt köpa mer av 

företagets produkter eller tjänster” (Larsson, 2008, s. 37).  

 

Eriksson (2011) beskriver fem olika sätt att se på strategi i kommunikation.  

Strategi som underlag för en plan är det traditionella synsättet. Där visar 

strategin vägen till målen utifrån ett långsiktigt perspektiv. Strategi som 

handling innebär enligt Erikson (2011) att många små strategiska vägval görs 

löpande. Strategi som position betyder enligt Erikson (2011) att strategiska 

vägval sker utifrån företagets position i förhållande till dess konkurrenter. 

Strategi som kultur betyder att strategiska vägval sker utifrån den egna 

företagskulturen (Eriksson, 2011). Strategi som relation går ut på att bygga 

effektiva relationer med omvärlden och att företaget följer konsumentens 



   
 

   
 

reaktioner dag-för-dag. I detta strategiska vägval prioriteras relationer med 

företagets nyckelmålgrupper (Erikson, 2011). 

 

2.3 Relationsmarknadsföring 

Personliga kontakter har ökat mer i betydelse och omfattning de senaste åren 

och allt fler vill ha mer information. De personliga kontakterna är viktiga för 

att skapa förtroende för företaget och öppna möjligheterna för frågor och 

diskussion (Eriksson, 2011). 

 

Relationsmarknadsföring (CRM) innebär att relationer mellan människor 

sätts i centrum (Amnéus, 2010). Det handlar om att bygga nätverk där 

företaget både lyssnar och pratar. Relations marknadsföring handlar om att 

”de vi har en relation med litar vi på” (Amnéus, 2010, s. 96) Eriksson (2011) 

ger ett bra exempel på hur en myndighets bloggande gjort att denne vunnit 

ökat förtroende. Utrikesdepartementet som tidigare varit en sluten 

organisation har startat en blogg där medarbetare runt om i världen delar med 

sig av sin vardag. Mätningar har visat att det har ökat deras förtroende 

markant (Eriksson, 2011).  Amnéus (2010) menar att 

relationsmarknadsföring skapar längre kundrelationer och att det minskar 

kostnaderna på grund av att företaget inte ständigt behöver leta nya kunder.  

 

2.4  Word of mouth 

Word of Mouth innebär enligt Amnéus (2010) att människor när de är osäkra 

eller saknar kunskap inom ett område vänder sig till andra för att få reda på 

vad de tycker. Det är med andra ord rekommendationer från andra människor 

de litar på. Amnéus (2010) menar att det är tre saker som spelar in när 

människor vänder sig till andra på internet. De första är vilken styrka som 

finns i banden mellan källan och människorna, människor som har haft 

mycket kontakt med varandra litar mer på varandra. På internet handlar det 

inte bara om relationen till en person utan också till själva sajten. Det andra är 

enligt Amnéus (2010) likheten, människor litar mest på dem som liknar dem 

själva. På internt är det likheten i intressen och värderingar som betyder mest. 

Det sista är trovärdigheten vilket kan vara att en person framstår som kunnig 

och objektiv på ett forum men det kan också bestå i att sajten framstår som 

trovärdig (Amnéus, 2010). 

 

Enligt Ström (2010) är den högsta drömmen för en marknadsförare på 

internet att åstadkomma viral spridning. Viral spridning innebär att enskilda 

människor tipsar varandra vilket gör att budskapet sprids som ringar på 

vattnet likt en kedjereaktion (Ström, 2010).  
 



   
 

   
 

2.5 Hur bloggar ”ska” användas 

Ström (2010) anser att marknadsförare kan ha stor nytta av bloggar men att 

marknadsföringen oftast måste vara indirekt för att läsarna ska bli 

intresserade. För en del företag kan det optimala vara att ha flera bloggar som 

fyller olika syften och tjänar olika kundgrupper (Ström, 2010). Jóhannesdóttir 

& Landin (2009) delar denna åsikt och anser inte att bloggen ska verka i 

säljande syfte utan att den ska användas mer som rekommendationer för 

läsaren. Ström (2010) ger exempel på några olika typer av bloggar ett företag 

kan överväga att använda sig av. En branschblogg kommenterar vad som 

händer i branschen och vänder sig till kunder och presumtiva kunder. Syftet 

med den typen av blogg är att dra uppmärksamhet till företaget och framstå 

som kunniga och seriösa. Personen bakom bloggen ska helst vara en 

auktoritet inom företaget. En temablogg har som syfte att nischa sig och visa 

på kunskap inom ett visst segment och på det sättet dra uppmärksamhet till 

företaget. Inläggen på bloggen bör skrivas av någon på företaget som är 

kunnig inom det valda ämnesområdet. Målgruppen är kunder och 

specialintresserad allmänhet. Syftet med en produktblogg är att fördjupa 

engagemanget kring företagets produkter, öka kundens lojalitet och bygga en 

viss image kring företaget. Den som bloggar ska helst vara en auktoritet inom 

företaget. En säljblogg innehåller kampanjer, säljerbjudanden, nylanserade 

produkter, extra priser etcetera. Det kan fungera men bloggen får inte ge sken 

av att vara något annat än en säljblogg. Målgruppen för bloggen är kunder 

och presumtiva kunder och det är mindre viktigt vem på företaget det är som 

bloggar.  Syftet med en bakom kulisserna blogg är att öka intresset för 

företaget och bygga lojalitet. Målgruppen är kunder och presumtiva kunder 

och vem det är som bloggar är mindre viktigt. På den här typen av blogg är 

det viktigt att konceptet genomförs på rätt sätt för att det inte ska bli 

navelskåderi och tråkigt (Ström, 2010).  

2.5.1 Den personliga bloggen 

Jóhannesdóttir och Landin (2009) har forskat kring bloggen som en trovärdig 

marknadsföringskanal. De menar att bloggens egenskap är dess personliga 

karaktär och det är viktigt att den bevaras eftersom det styrker trovärdigheten. 

Företagen får därför inte styra vad bloggaren skriver (Jóhannesdóttir & 

Landin, 2009). Enligt Ström (2010) visar erfarenhet att företagsbloggar med 

ett personligt anslag större chans att bli populär. Namnet på bloggaren ska 

finnas samt gärna en bild på personen. Om det är flera personer som skriver 

på samma blogg ska det framgå vem det är som skrivit de olika inläggen. 

Stavning och grammatik ska vara korrekt, det får inte vara slarvigt bara för 

att det är personligt. Det är viktigt att de som bloggar för företaget känner för 

uppdraget och är aktiva och engagerade (Ström, 2010). Precis som Ström 

anser Johansson (2010) att det är viktigt att bloggaren är intresserad av att 



   
 

   
 

blogga. Han menar att om personen som bloggar inte brinner för det ämne 

denne ska blogga om slutar det med att bloggen dör.  

2.5.2 Bloggens namn och innehåll 

En faktor som är viktig att ta i beaktande vid skapandet av en blogg är enligt 

Ström (2010) valet av namn. Företaget bör vara noggrant när de ska välja ett 

namn till bloggen, namnet ska vara enkelt och lätt att komma ihåg samt 

innehålla kopplingar till innehållet på bloggen (Ström, 2010). Det finns två 

viktiga metoder ett företag kan använda sig av för att skapa tilldragande 

marknadsföring och skapa budskap som de tänkta mottagarna verkligen vill 

ta del av.  Det första är humor och det andra att dela med sig av kunskap 

(Ström, 2010). Hur ofta blogginläggen ska uppdateras finns det inga regler 

kring. Johansson (2010) som skriver om hur människor ska lyckas med sin 

blogg menar dock att en privatpersons med en vardagsblogg bör uppdatera 

bloggen tre till fem gånger om dagen medan en nischblogg kan uppdateras en 

gång om dagen.  

 

 



   
 

   
 

3 Metod 
I detta kapitel presenteras det vetenskapliga tillvägagångssättet. Syftet är att 

förklara för läsaren vilka metoder som använts vid datainsamling, hur urvalet av 

respondenter skett och hur insamlad data har bearbetats. Avsnittet ska även ge 

klarhet i undersökningens tillförlitlighet. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Metod är ett arbetssätt som används för att samla in data om verkligheten det 

vill säga empiri (Jacobsen, 2002). När empiri ska samlas in ställs forskaren 

inför flera olika valmöjligheter. En forskare kan enligt Jacobsen (2002) välja 

att utgå från en deduktiv eller induktiv ansats. Den deduktiva ansatsen 

innebär att forskaren utgår från teori i insamlandet av empiri. Den induktiva 

ansatsen gör motsatsen och utgår från insamling av empiri som sedan jämförs 

med befintliga teorier (Jacobsen, 2002). Kritik mot den deduktiva ansatsen är 

att forskaren kommer att leta efter den information han finner relevant. 

Forskaren kommer att söka efter den information som ger stöd åt hans 

förväntningar vilket kan leda till att viktig information försummas (Jacobsen, 

2002). Kritik mot den induktiva ansatsen är att det är omöjligt att se på 

verkligheten med ett helt öppet sinne, alla människor har en slags fördomar 

när de påbörjar en empirisk studie (Jacobsen, 2002). Idag har det blivit 

vanligare att prata om mer eller mindre öppna ansatser istället för om rena 

induktiva eller deduktiva undersökningar (Jacobsen, 2002). Jag valde att ha 

ett mer öppet förhållningssätt i min undersökning då jag ville ha möjlighet att 

fånga oväntad och ny information. Om jag på förhand hade bestämt precis 

vilka parametrar som skulle undersökas utifrån teorierna hade jag gått miste 

om den möjligheten. I mitt arbete började jag därför med att samla in empiri 

och jämförde därefter resultatet med teorin. 

 

En forskare måste också ta ställning till om han ska göra en kvalitativ eller en 

kvantitativ underökning. Jacobsen (2002) menar att en kvantitativ metod är 

lämplig när forskaren vill beskriva ett fenomens omfattning eller frekvens. 

När forskaren vill tolka och förstå ett begrepp eller ett fenomen är en 

kvalitativ metod mer passande (Jacobsen, 2002). Jag har använt mig av en 

kvalitativ metod då mitt mål var att ta fram en nyanserad beskrivning om 

fenomenet företagsblogg. Jag använde mig av en intensiv uppläggning av 

arbetet då valde att avgränsa och fördjupa mig i företagsbloggar och inte det 

vidare begreppet sociala medier. Den intensiva uppläggningen är lämplig för 

att belysa frågeställningar där intresset är djup och nyanser och få enheter 

undersöks i form av fallstudier och små n-studier (Jacobsen, 2002). I arbetet 

undersöktes fyra olika företag med sammanlagt sex unika bloggar genom 

små n-studier.  
 



   
 

   
 

3.2 Datainsamling  

Jag har valt att samla in primärdata genom observation. Jacobsen (2002) 

menar att observation är lämpligt när forskaren vill undersöka människors 

faktiska beteenden framför vad de säger att de gör. Observation är även 

lämpligt när forskaren vill registrera beteenden i ett sammanhang (Jacobsen, 

2002). I min undersökning ville jag ta reda på hur företagsbloggar används i 

praktiken. Jag ville få en uppfattning om hur de som bloggar använder sig av 

forumet men även hur läsarnas respons ser ut. För att få en helhetsbild både 

av kontexten det vill säga utformningen av bloggen och sedan användningen 

av forumet var observation en lämplig metod. En observation till skillnad 

från en intervju med företagen hindrar också att företagen ger en subjektiv 

bild av sitt bloggande och sin kontakt med läsarna.  

 

Enligt Jacobsen (2002) kan en observation vara dold eller öppen. En dold 

observation innebär att enheten inte vet om att den undersöks och fördelen 

med en sådan observation är att undersökningsobjektet inte har någon 

anledning att inte uppträda normalt (Jacobsen, 2002). I min undersökning var 

observationen dold eftersom jag inte på förhand talat om för företagen eller 

läsarna att deras bloggar och kommentarer observerades. En dold observation 

kan enligt Jacobsen (2002) stå inför ett etiskt dilemma om det är rätt att 

undersöka personer som inte är medvetna om detta. I min undersökning anser 

jag inte att det är något problem eftersom det som skrivs på bloggarna både 

från företagets och läsarnas sida är publikt.  

 

Observationen utförde jag genom små n-studier. Enligt Jacobsen (2002) 

innebär n-studier att några få enheter väljs ut och sedan studerar forskaren 

varje enhet på djupet. Till skillnad från fallstudier som betonar vikten av en 

speciell plats eller händelse läggs fokuset i n-studier på ett specifikt fenomen. 

Fenomenet kan sedan belysas från flera olika utgångspunkter (Jacobsen, 

2002). Jag använde mig av denna metod eftersom jag ville undersöka 

fenomenet företagsblogg. Jag ville också ha ett bredare perspektiv på företags 

användning av bloggen än vad som är möjligt vid en fallstudie. Jag utgick 

från några olika undersökningsområden och undersökte varje företagsblogg 

var för sig och sammanförde sedan de olika resultaten. 
 

3.2.1 Urval 

När jag skulle välja företagsbloggar för observation utgick jag från några 

olika kriterier. Företagen skulle vara aktiva på sina företagsbloggar eftersom 

det skulle finnas material att observera. Deras bloggar skulle vara riktade mot 

deras kunder. Företagen skulle vara aktiva i Sverige och kategoriseras som 

stora företag, företagen har mellan 400 och 1400 anställda. Jag valde även 

medvetet företagsbloggar med olika utformning för att kunna undersöka 



   
 

   
 

eventuella effekter av detta. Jag hittade fyra olika företag som uppfyllde 

kriterierna och som jag valde att studera. I uppsatsen har jag inte med 

namnen på företagen eftersom det är fenomenet företagsblogg jag vill 

undersöka och information om företagen är ointressant för undersökningens 

syfte.  

 

3.2.2 Genomförande 

Syftet med undersökningen var att beskriva hur företagsbloggar används. 

Under en förstudie där jag besökte ett 30-tal olika företagsbloggar kom jag 

fram till några faktorer jag ville titta närmare på under min observation. De 

lade grunden för vad jag inriktade undersökningen på. Dessa var: 

 

 Bloggens uppbyggnad och utseende 

 Personerna bakom bloggen  

 Blogginläggens innehåll 

 Blogguppdateringar 

 Aktiviteten och innehållet på kommentarsfälten 

 Korsmarknadsföring och kopplingen till andra sociala medier 

 

Jag observerade en av bloggarna i taget och dokumenterade hur bloggen 

användes efter punkterna ovan. Undersökningen gjordes iterativt det vill säga 

att när alla fyra bloggarna observerats en gång gjorde jag nya observationer. 

Detta eftersom nya fakta upptäcktes under arbetets gång.  

 

Insamlingen av data gjordes med några dagars mellanrum för att undvika det 

Jacobsen (2002) kallar kontexteffekten. Kontexteffekten rör de dimensioner 

som kan tänkas påverka datainsamlingen (Jacobsen, 2002) Att sitta långa 

stunder i sträck framför datorn kan göra att koncentrationen blir bristfällig 

och därför krävs pauser under arbetets gång.  

 

3.3 Analys 

När data skulle analyseras började jag med att göra en analys av enskilda fall. 

Enligt Jacobsen (2002) innebär det att varje enhet betraktas som en 

självständig enhet. Därefter gjorde jag en ämnescentrerad analys där de olika 

fallen jämfördes. Jacobsen (2002) menar att det är vanligt att dessa två typer 

av analyser kompletterar varandra. 

 



   
 

   
 

 
Figur 3.1: Illustration av analysprocessen i kvalitativa undersökningar utifrån Jacobsen, 

2002. 

 

I analysen av data utgick jag från Jacobsen (2002) och började med att göra 

en beskrivning av insamlad data (se figur 3.1). I mitt arbete hade jag i förväg 

några utvalda kategorier vilket gjorde att jag på ett tidigt stadium kunde börja 

strukturera data. Enligt Jacobsen (2002) kan en forskare sätta upp kategorier 

på förhand utan att det hindrar denne från att vara öppen för ny information. 

Under den andra fasen kategorisering av data ska en sållning och förenkling 

av informationen göras (Jacobsen, 2002). Under denna fas tog jag bort 

irrelevant information och valde ut det som jag ansåg var viktigast samt 

kategoriserade upp data ytterligare. I den tredje fasen, kombination ska data 

börja tolkas och samband hittas (Jacobsen, 2002). I denna fas jämfördes de 

olika fallen mot varandra för att hitta likheter och olikheter mellan dem. I 

kvalitativa undersökningar är faserna ofta parallella vilket innebär att 

forskaren kan planera, genomföra observationer och analysera dem för att 

sedan göra om processen igen. På detta sätt kan metoden anpassas till ny 

kunskap som uppstått under undersökningen (Jacobsen, 2002). Jag använde 

mig av denna process då jag under arbetets gång upptäckte nya områden som 

krävde ytterligare observation.  

 

3.4 Tillförlitlighet 

För att en undersökning ska anses tillförlitlig menar Jacobsen (2002) att dess 

validitet och reliabilitet bör testas. Med validitet menas att undersökningens 

bekräftbarhet och överförbarhet prövas. Bekräftbarhet bygger på att resultatet 

prövas gentemot andra människor. Ett sätt att testa detta är att jämföra sitt 

resultat mot andra sakkunniga, teori och empiri (Jacobsen, 2002). I mitt 

arbete har jag använt mig av teori och empiri från andra undersökningar som 

stödjer mina slutsatser vilket gör att den interna giltigheten stärks.  

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning forskningens resultat kan 

generaliseras det vill säga i vilken utsträckning de kan appliceras på ett större 

antal enheter (Jacobsen, 2002). Då jag har använt mig av en kvalitativ ansats 

och endast undersökt ett fåtal enheter kan inte resultatet appliceras på en 



   
 

   
 

större population. Undersökningens resultat kan med större fördel 

generaliseras till en mer teoretisknivå. Jacobsen (2002) menar att det är 

vanligt att data från kvalitativa undersökningar generaliseras till en mer 

teoretisknivå vilket också är dess styrka.  

Undersökningens reliabilitet eller dess trovärdighet handlar om hur trovärdig 

själva undersökningen är. Enligt Jacobsen (2002) finns det alltid en så kallad 

forskareffekt när verkligheten ska studeras, vilket innebär att forskaren på ett 

eller annat sätt påverkar undersökningen. I min observation har jag försökt att 

vara objektiv genom att använda mig av samma tillvägagångssätt när jag 

undersökt de olika bloggarna. Men det finns alltid en risk att undersökningen 

har påverkats av mina värderingar därför hade undersökningens trovärdighet 

styrkts om ytterligare en person hade kommit fram till samma resultat. 

Jacobsen (2002) menar att när två forskare har kommit fram till samma 

resultat går det att lita på.  

  

 



   
 

   
 

4 Resultat 
Här redovisas resultatet från observationerna av de olika företagsbloggarna. 

 

De företagsbloggar jag studerat använder sig av bloggen på lite olika sätt men 

gemensamt för dem alla är att företagen använder sig av bloggare med 

kompetens inom det ämnesområde bloggen handlar om.  

 

4.1 Företag 1 

4.1.1  Bloggens uppbyggnad och utseende 

Företag 1 använder sig av tre bloggar som skrivs av tre olika personer. 

Bloggarna inriktar sig på tre olika ämnesområden som alla är kopplade till 

företagets verksamhet. Bloggarna finns på företagets hemsida, de har likadan 

design och använder sig av samma formspråk som hemsidan. Företagets 

logga är tydligt placerad överst på bloggen och samma huvudmeny finns 

tillgänglig på bloggen som på hemsidan. Bloggarnas namn har en tydlig 

koppling till sitt ämnesområde. 

4.1.2 Personerna bakom bloggen  

På bloggarna finns det en ingående beskrivning och en bild av personen som 

bloggar där. De som bloggar arbetar inte på företaget och det som skrivs på 

bloggen är ingen direkt reklam för företagets verksamhet. En av de tre 

personerna som bloggar har varit med i tv-program och radio där han deltagit 

som expert inom sitt område. Han har även skrivit böcker och är en kändis 

inom sitt ämnesområde. En stor del av bloggarens liv upptas av ämnet då han 

både ägnar sig åt det privat och i sitt yrke. Den andra bloggaren har vunnit 12 

SM-guld inom det ämne hon skriver om. Även för henne utgörs en stor del av 

hennes liv av det ämnesområde hon bloggar om. Hon både tränar och 

undervisar inom sitt område och det är något hon delar med sig av mycket 

om på bloggen. Personen bakom den tredje bloggen har ämnesområdet som 

sin fritidssysselsättning men arbetar även ideellt inom området. Bloggaren 

har vunnit ett pris för sitt engagemang inom det ämne hon skriver om. 

Bloggaren är kompetent inom ämnet och på bloggen delar hon med sig av sin 

kunskap. 

4.1.3 Blogginläggens innehåll & uppdateringar 

Blogg 1: Inläggen på bloggen har en personlig ton då han delar mycket från 

sitt vardagsliv och sina egna erfarenheter. Förutom att berätta om hur hans 

eget liv ser ut kopplat till ämnet delar han med sig av mycket tips och idéer. 

Han tar även upp aktuella debatter och tidningsartiklar på bloggen som är 

förenat med ämnet. Bloggaren får mycket frågor från sina läsare och ibland är 



   
 

   
 

blogginläggen baserade på deras frågor.  Inläggen innehåller oftast både text 

och passande bilder. Bloggaren är väldigt aktiv på bloggen och uppdaterar 

med nya inlägg varje dag en till två gånger.  

 

Blogg 2: Inläggen innehåller mycket bilder och texter om hennes träning och 

tävlingar och hon delar med sig av en del träningstips. Hon deltar på tävlingar 

på många olika platser och läsaren får följa med henne på hennes resor. 

Ibland skriver hon även om kläder och utrustning som är anpassat till ämnet. 

Hennes språk är personligt och det är tydligt att det är henne som läsaren får 

följa. Bloggen uppdaterar hon varje till varannan dag.  

 

Blogg 3: Inläggen innehåller mycket information om bloggarens vardag med 

koppling till det ämne hon skriver om. Hon visar mycket bilder från sin 

vardag med anknytning till ämnet och hon delar även med sig av tips och 

erfarenheter. Hon blandar ibland in lite privata, allmänna inlägg som inte har 

någon direkt koppling till ämnet. Bloggarenn är aktiv och uppdaterar oftast 

bloggen varje dag.  

4.1.4 Kommentarsfälten 

Blogg 1: Bloggaren får mycket kommentarer och frågor från sina läsare, 

frågorna svarar han på och många gånger med utförliga beskrivningar. 

Läsarna är engagerade på kommentarsfälten och delar ofta med sig av sina 

egna erfarenheter i ämnet. Ibland uppstår en egen diskussion på 

kommentarsfälten där läsarna svarar varandra.  

  

Blogg 2: Bloggarens kommentarsfält har ofta en eller ett par kommentarer 

men hon för inte samma diskussion med sina läsare som den tidigare 

beskrivna bloggaren.   

 

Blogg 3: Bloggaren får kommentarer på vart annat till vart tredje inlägg och 

hon är noggrann med att svara på de frågor hon får från sina läsare. En viss 

diskussion uppstår ibland på kommentarsfälten.  

4.1.5 Korsmarknadsföring  

De tre bloggarna skiljer sig åt vad gäller korsmarknadsföringen, det är bara 

blogg 1 som använder sig av det. Efter varje inlägg kan läsaren välja att gilla 

inlägget på facebook eller tweeta det. Läsaren kan även välja att dela inlägget 

via mejl, facebook eller twitter. Läsaren har dessutom möjlighet att välja ett 

100-tal andra sätt att dela det genom till exempel bloggar, Google och andra 

sociala medier. Blogg 1 har många gilla på sina inlägg och det är ofta några 

som har delat det med andra genom olika medier.  



   
 

   
 

4.2 Företag 2 

4.2.1 Bloggens uppbyggnad och utseende 

Det är två företag som ligger bakom bloggen och de båda arbetar inom 

bokbranschen. Bloggens namn innehåller det ena företagets namn. Bloggen 

är fristående från företagens hemsidor, deras loggor finns tydligt placerade 

längst upp på sidan och bloggens namn innehåller namnet på ett av företagen. 

Bloggen inriktar sig helt på ämnet böcker och innehåller recensioner och 

releaser av nya böcker samt intervjuer med författare. Personerna finns 

presenterade på bloggen med bilder så att läsarna får en uppfattning om vem 

det är som bloggar. Bloggen är något rörig och det är svårt att få en överblick 

över vilka det är som bloggar regelbundet och vad som finns på bloggen. 

Läsaren får leta sig fram för att hitta det den söker.  

4.2.2 Personerna bakom bloggen  

De fem personerna som skriver majoriteten av inläggen på bloggen har alla 

yrken som relaterar till böcker och tre av dem arbetar på bokhandlar med 

koppling till det ena företaget. Redaktionen publicerar också blogginlägg och 

de bjuder in många gästbloggare. Gästbloggarna består av författare och 

kända personer som alla har skrivit böcker. Idag finns det inlägg på bloggen 

från drygt 50 olika gästbloggare. 

4.2.3 Blogginläggens innehåll & uppdateringar 

Bloggen innehåller många kategorier allt från barn och ungdomslitteratur till 

skönlitteratur till kokböcker och reselitteratur . Blogginläggen består oftast av 

bokrecensioner, men det har även förekommit tävlingar, utmärkelser och 

upplysningar om olika författarträffar. Gästbloggarna skriver framförallt om 

sina böcker och releaser. I varje inlägg publiceras bild och namn på den som 

bloggar, övriga bilder som finns med i inläggen är oftast bokomslag. 

Uppdateringarna på bloggen varierar stort, under 2012 skrevs hälften så 

många inlägg som under 2011 och under 2013 har bloggen bara uppdaterats 

ett par gånger i månaden.  

4.2.4 Kommentarsfälten 

Kommentarerna på bloggen är få men det skiljer sig lite från vem det är som 

bloggar. En känd person får oftast fler kommentarer och frågor från läsarna 

och kommentarerna var fler när bloggen uppdaterades oftare.  

 

4.2.5 Korsmarknadsföring  

Inläggen kan gillas på facebook och där syns det tydligt att kända personers 

inlägg får många gilla medan andra inlägg ofta är utan. Inläggen kan även 



   
 

   
 

delas på facebook, twitter, mejl och Netvibes eller sparas som Google 

bokmärke. Företaget har även en facebook sida som det finns en länk till på 

bloggen. Det finns också länkar till företagens hemsidor samt reklam och 

information om ett av företagen i sidelementet.  

 

4.3 Företag 3 

4.3.1 Bloggens uppbyggnad och utseende 

Företagets blogg är en till stor del en säljblogg då de flesta inlägg handlar om 

företagets produkter och olika erbjudanden. Utformningen av bloggen 

påminner mycket om utformningen av företagets hemsida och den heter 

också samma sak som företaget. De använder sig av en liknande design och 

samma färger, även på denna blogg är företagets logga placerad överst på 

sidan. Bloggen har användarvänlig design och det är enkelt för läsaren att få 

en överblick över innehållet på bloggen bland annat genom en tydlig 

huvudmeny. Företaget har i två år i rad, 2010 och 2011, vunnit pris för bästa 

sajt i tidningen Internet World med motiveringen att detaljerna passar ihop 

och skapar en helhet som lyfter sajten över konkurrenterna. De menar också 

att de sociala funktionerna fungerar tillsammans med den övriga sajten som 

en helhet (Internetworld, 2011). 

4.3.2 Personerna bakom bloggen  

Inläggen på bloggen skrivs av sju olika personer som alla arbetar på företaget 

samt en gästbloggare. Dessutom har de en webbgrupp som publicerar inlägg 

om vad som händer bakom kulisserna på företaget.  Personerna bakom 

bloggen består av en modereporter som skriver om kläder och mode och en 

fotograf som står för majoriteten av bilderna. En online marketing manager 

ansvarar för marknadsföringen online och leder det sociala medier teamet. 

Två av bloggarna arbetar inom hem, elektronik och träning och skriver om de 

kategorierna på bloggen. En person är copywriter och community manager 

och ansvarar för kunderna. En person som arbetar inom marknadsföring 

online har hand om regelbundna blogg inlägg som till exempel kan bestå av 

veckans utvalda klädesplagg. Gästbloggaren skriver under kategorin träning 

om sin viktnedgång och vägen till ett sundare liv.  

4.3.3 Blogginläggens innehåll & uppdateringar 

De flesta inläggen på bloggen är reklam och recensioner av företagets 

produkter. Inom kategorin träning förekommer även träningstips och 

motivation och en del mer personliga inlägg. Under kategorin bakom 

kulisserna får läsarna följe med på plåtningar, in på kontoret och mycket 

annat som sker ”bakom kulisserna” på företaget. Bloggen uppdateras oftast 

två till tre gånger i veckan. 



   
 

   
 

4.3.4 Kommentarsfälten 

Kommentarsfälten är ofta tomma. De mer personliga inläggen har fler 

kommentarer medan rena produktinlägg som oftast inte får några 

kommentarer. Flest kommentarer finns när företaget har haft tävlingar på 

bloggen, kommentarerna har då varit så många som drygt 500.  

4.3.5 Korsmarknadsföring  

Efter varje inlägg kan läsaren välja att dela inlägget på facebook, twitter och 

mejl, läsaren kan även välja att pusha inlägget. Företaget är aktivt på 

facebook, twitter och Youtube och det finns länkar till dessa på bloggen. Det 

finns även en länk till företagets hemsida på bloggen.  

 

4.4 Företag 4 

4.4.1 Bloggens uppbyggnad och utseende 

Företaget använder sig av Blogger, en gratis tjänst där både företag och 

privatpersoner enkelt kan skapa en egen blogg. Bloggen går i samma färger 

som företagets hemsida och längst ned på bloggen finns företagets logga. 

Bloggensnamn innehåller ordet mäklare vilket också är dess ämnesområde.  

4.4.2 Personerna bakom bloggen  

Bloggen handlar om hur det är att arbeta som fastighetsmäklare. Det är fyra 

personer som skriver inlägg på bloggen, tre av dem arbetar på företaget men 

på olika marknader medan den fjärde studerar till fastighetsmäklare. Det 

finns en presentation av de som bloggar på bloggen tillsammans med foton 

av dem.  

4.4.3 Blogginläggens innehåll & uppdateringar 

Företagets blogg ger inblick i fyra fastighetsmäklares liv. På bloggen delar de 

med sig av sina upplevelser och tankar kring arbetet som fastighetsmäklare. 

Bloggen har 20 olika kategorier som alla handlar om ämnen som relaterar till 

yrket. Bloggen uppdateras flera gånger per vecka och ibland skriver de flera 

inlägg per dag.  

4.4.4 Kommentarsfälten 

Enligt dem själva har de många läsare däremot är kommentarsfälten ofta 

tomma. De här även något som kallas reaktioner längst ned på varje inlägg 

där läsarna kan fylla i om de tyckte att inlägget var kul, intressant eller 

konstigt. Även dessa är ofta tomma eller har några få som har tyckt att det var 

kul eller intressant. 



   
 

   
 

4.4.5 Korsmarknadsföring  

Efter varje inlägg kan läsaren välja att dela inlägget på facebook, twitter, 

Blogger eller via mejl. Läsaren kan även välj att rekommendera inlägget på 

Google +. Företaget har länkar till sin hemsida, till företagets facebook sidor 

och twitter. 

 



   
 

   
 

5 Analys och diskussion 
I detta kapitel jämförs resultatet av undersökningen med teorin. Kapitlet 

avslutas med en diskussion av resultatet och reflektioner kring den valda 

metoden. 

 

5.1 Kommunikation 

Kommunikation kan enligt Larsson (2008) definieras i två olika tankelinjer 

där den första traditionen bygger på att signaler sänds i form av budskap, 

känslor och attityder mellan en sändare och mottagare. I den andra något 

senare traditionen ses kommunikation som en gemensam aktivitet mellan 

dem som ingår i den. Där talas det inte längre om sändare och mottagare utan 

om deltagare, kontakten är cirkulär eller spiralformad (Larsson, 2008). 

Sociala medier och bloggar används för att möjliggöra kontakter mellan 

människor där alla som vill ska kunna delta, det vill säga att de använder sig 

av den senare traditionen. Samtidigt är det flera av bloggarna som inte har så 

mycket aktivitet på sina kommentarsfält och där relationen ändå blir mer av 

den första traditionen. Företaget sänder buskap genom sina blogginlägg och 

deras läsare tar emot dem. Det är framförallt en av bloggarna, 

”kändisbloggaren” från företag ett som har ett tydligt informationsutbyte med 

sina läsare genom att han både får mycket respons från sina läsare men också 

genom att han svarar på deras frågor och påståenden. Även de andra två 

temabloggarna för en liknande diskussion med sina läsare men i betydligt 

mindre omfattning.  

 

I den senare traditionen har olika interaktions- och nätverksmodeller uppstått. 

Två av dessa är relationsmodellen och konvergensmodellen. 

Relationsmodellen är en principmodell för hur två personer interagerar med 

varandra som lanserades av kommunikationsforskaren Schramm. 

Konvergensmodellen bygger på att deltagarna försöker nå ömsesidig 

förståelse (Larsson, 2008). Relationsmodellen ger en bild av hur ett budskap 

sänds från bloggaren och sedan upptas av en läsare som i sin tur sänder ett 

budskap till bloggaren. Relationen kan även gå åt motsatt håll där läsaren 

skickar en fråga eller ett meddelande till bloggaren. Det är dock vanligast att 

det är bloggaren som startar kommunikationen, men hos vissa av bloggarna 

förekommer det även inlägg som bygger på läsarnas frågor. Ett företag som 

lyckas uppnå den här typen av kommunikation kan uppnå stora föredelar 

genom att de kan få förstahands information från kunderna om deras 

intressen och önskningar. Konvergensmodellen är spiralformad och handlar 

om att deltagarna utrycker sig och tolkar den andra för att nå ömsesidig 

förståelse (Larsson, 2008). Denna modell är tillämpbar i de fall det uppstår en 

diskussion på kommentarsfälten och deltagarna uttrycker sig vid upprepade 

tillfällen och svarar på varandras inlägg. I ”kändisbloggarens” 



   
 

   
 

kommentarsfält finns tydliga exempel på detta. Den här typen av 

kommunikation gör att bloggen blir mer intressant för läsaren, läsaren får inte 

bara höra bloggarens åsikter och tips inom ett visst område utan även från 

andra personer. Läsaren har också möjlighet att själv göra sig hörd genom att 

delta i debatter på kommentarsfälten. Även denna kommunikation kan vara 

intressant för företaget att ta del av då de får ännu en chans att lära känna sin 

målgrupp. 

 

Användningsmodellen kan enligt Larsson (2008) ge information om hur 

människor handlar gentemot media. I modellen finns två centrala antaganden, 

det första handlar om att det är användaren som aktivt och fritt väljer medier 

för att tillgodose sina informationsbehov. Det är läsarna till företagsbloggarna 

som söker upp bloggarna på internet och ska finna dem intressanta. För ett 

företag är det därför viktigt att känna till sin målgrupp och ha en förkunskap 

om hur deras intressen och önskemål ser ut för att kunna anpassa bloggens 

inlägg efter detta. Det gäller för företagsbloggarna att lyckas vara så 

attraktiva att läsarna söker sig just till dem på en internetmarknad med ett 

enormt utbud. Det andra antagandet handlar om att det är användarens 

uppfattning om hur viktigt och användbart denne uppfattar materialet som 

avgör resultatet och effekten av medieanvändningen (Larsson, 2008). För att 

fånga läsarnas intresse och få dem att återkomma till bloggen är det viktigt att 

de uppfattar att innehållet är användbart och av intresse för dem. Det är deras 

uppfattning av innehållet som avgör om en blogg kommer att stå sig på 

marknaden eller inte.  Allt företaget gör måste därför utgå från målgruppen.  

 

5.2 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation är de ”aktiviteter som företag engagerar sig i för att 

på något sätt påverka marknaden att indirekt eller direkt köpa mer av 

företagets produkter eller tjänster” (Larsson, 2008, s. 37). Företagsbloggar 

kan vara ett sätt att uppmärksamma marknaden om att företaget existerar och 

att kommunicera med denna. Bloggarna i undersökningen har alla tydliga 

kopplingar till företaget de bloggar för genom att de har placerat företagets 

logga synligt och de har en länk till företagets hemsida där läsarna kan ta del 

av företagens produkter och tjänster. Detta visar på att företagen bedriver en 

form av marknadskommunikation. Innehållet i bloggarna skiljer sig åt och 

därmed tillvägagångssättet med vilket de uppmärksammar kunderna om 

företagets produkter och tjänster. Företag ett och två använder sig av en 

metod där de visar på sin kunskap inom en viss marknad. Genom sina 

bokrecensioner visar företaget att de har en gedigen kunskap om böcker samt 

att de har kontakt med många författare genom de många gästbloggarna. I 

företags etts fall visar företaget att de har stor kunskap om sin marknad 

genom att anlita experter med mycket kunnande inom sitt ämnesområde. 

Företag fyra visar också på sina mäklares kompetens genom att öppet visa på 



   
 

   
 

hur de arbetar i vardagen, det kan också inge ett visst förtroende att företaget 

inte har något att dölja. Företag tre har en mer direkt marknadsföring då 

bloggen innehåller många inlägg där företaget uppmärksammar läsarna om 

deras produkter.  

  

Det finns olika strategier som kan användas i marknadskommunikation. 

Strategi som relation går enligt Erikson (2011) ut på att bygga effektiva  

relationer med omvärlden och att företaget följer konsumentens reaktioner 

dag-för-dag. Skribenter på företagsbloggarna har i sina inlägg frågat läsarna 

vad de vill läsa om och en blogg har även tagit upp läsarnas frågor i sina 

inlägg. Företagen läser därmed av sina läsares åsikter och anpassar sitt 

innehåll på bloggen efter deras önskemål. Det visar på att de vill ha en 

relation med sina läsare. Flera av företagen uppdaterar bloggarna varje dag 

eller flera gånger i veckan vilket gör att de hela tiden kan följa läsarnas 

reaktioner.  Detta tyder på att företagsbloggarna använder sig av strategi som 

relation.  

 

5.3 Relationsmarknadsföring 

Personliga kontakter har ökat mer i betydelse och omfattning de senaste åren 

och allt fler vill ha mer information. De personliga kontakterna är viktiga för 

att skapa förtroende för företaget och öppna möjligheterna för frågor och 

diskussion (Eriksson, 2011). Ett sätt för ett företag att leva upp till dessa 

förväntningar kan vara att använda sig av en företagsblogg. 

Företagsbloggarna i undersökningen erbjuder information om företaget, dess 

produkter och tjänster eller information om ämnesområden som kan kopplas 

till företagets verksamhet. De personer som bloggar finns presenterade med 

namn och foto vilket ger ett personligt intryck och bloggarna har 

kommentarsfält där läsarna tillåts kommunicera och ställa frågor. Företag ett 

har lyckats väl i en av sina bloggar med att skapa en relation mellan 

bloggaren och läsarna vilket gör att läsarna har fått ett förtroende för 

bloggaren och ber honom om råd i olika situationer. Även de andra företagen 

erbjuder en relation med läsarna och ger dem en inblick i företagets 

verksamhet.  

 

Amnéus (2010) menar att relationsmarknadsföring (CRM) innebär att 

relationer mellan människor sätts i centrum. Det handlar om att bygga 

nätverk där företaget både lyssnar och pratar. Relationsmarknadsföring 

handlar om att ”de vi har en relation med litar vi på” (Amnéus, 2010, s. 96) 

Sociala medier är ett sätt för företagen att uppnå en relation med sina kunder 

genom att alla parter erbjuds utrymme att säga sin åsikt. Kommentarsfälten 

på bloggarna tillåter läsarna att komma med synpunkter och gilla markeringar 

kan ge företaget information om vad det är läsarna tycker är mest intressant 

på bloggen. Företagen i undersökningen försöker också att skapa en 



   
 

   
 

dubbelsidig kommunikation med sina läsare genom att till exempel ställa 

frågor och engagera dem i tävlingar. Företags etts ena bloggare skapar också 

debatter på bloggen genom att skriva om aktuella händelser som tagits upp i 

media. Detta engagerar många läsare och genererar ofta i ett stort gensvar på 

kommentarsfälten. Eriksson (2011) ger ett bra exempel på hur en myndighets 

bloggande vunnit ökat förtroende. UD som tidigare varit en sluten 

organisation har startat en blogg där medarbetare runt om i världen delar med 

sig av sin vardag. Mätningar har visat att det har ökat deras förtroende 

(Eriksson, 2011). Att få följa med bakom kulisserna på företaget och se 

medarbetarnas vardag kan öka förtroendet för en organisation eller ett 

företag. Ett av företagen har en kategori på sin blogg som heter bakom 

kulisserna där läsarna får följa med i företagets vardag. En annan av 

bloggarna handlar om hur det är att arbeta som mäklare och där får läsarna en 

bra inblick på hur företagets mäklare arbetar i vardagen. Det visar på en 

öppenhet hos företaget och inbjuder till en relation. Detta kan leda till ett ökat 

förtroende och att läsaren ”lär känna” företaget.  

 

5.4 Word of mouth 

Word of Mouth innebär enligt Amnéus (2010) att människor när de är osäkra 

eller saknar kunskap inom ett område vänder sig till andra för att få reda på 

vad de tycker. Det är tre saker som spelar in när människor vänder sig till 

andra på internet. De första är vilken styrka som finns i banden mellan källan 

och människorna, människor som har haft mycket kontakt med varandra litar 

mer på varandra. På internet handlar det inte bara om relationen till en person 

utan också till själva sajten (Amnéus, 2010). Det märks en stor skillnad på 

hur mycket kommentarer en bloggare får och vilket engagemang läsarna har 

på bloggen beroende på om det är en känd person som skriver på bloggen 

eller inte. Det kan bero på att läsarna redan har en slags relation till en känd 

bloggare och att tilliten till bloggaren därmed är större. De flesta av 

företagsbloggarna använder sig av olika funktioner efter blogginläggen som 

till exempel möjligheten att dela ett inlägg på facebook eller twitter. De 

funktionerna medför att läsarna kan rekommendera vidare ett blogginlägg till 

sina vänner och att bloggen därmed kan vinna ett förtroende genom att en vän 

rekommenderat den. Den andra faktorn som spelar in är likheten, människor 

litar mest på dem som liknar dem själva. På internt är det likheten i intressen 

och värderingar som betyder mest (Amnéus, 2010). Företag ett använder sig 

av temabloggar vilket gör att de som läser bloggarna ofta är människor med 

samma intressen. Temabloggarna är de bloggar i undersökningen som fått 

mest respons från sina läsare. Den sista faktorn är trovärdigheten vilket kan 

vara att en person framstår som kunnig och objektiv på ett forum men det kan 

också bestå i att sajten framstår som trovärdig (Amnéus, 2010). De företag 

jag har undersökt är större svenska företag som är etablerade inom sina 

respektive marknader. Deras bloggar är en del av företaget och de skriver om 



   
 

   
 

ämnen de arbetar inom och behärskar vilket bör medföra en viss trovärdighet 

för deras sajt.”Kändisbloggaren” som är känd från bland annat tv och radio 

som expert inom sitt område får mycket frågor från sina läsare där de ofta ber 

honom om råd. Han har fått en hög trovärdighet i sina läsares ögon och det är 

många som rekommenderar hans inlägg vidare till sina vänner genom bland 

annat facebook. Även de andra temabloggarna som har mycket kompetens 

inom sitt område har fått den typen av kommentarer där läsarna frågar om råd 

vilket tyder på att de har hög trovärdighet. De övriga företagen skriver också 

om ämnen som de behärskar vilket bör medföra en viss trovärdighet. Företag 

två som skriver om böcker använder sig av både bibliotekarier, människor 

som arbetar på bokhandlar och författare som skribenter på bloggen. Företag 

fyra som har en blogg om hur det är att arbeta som mäklare skrivs av tre 

mäklare och en blivande mäklare. Företag tre använder sig av människor med 

olika kompetens beroende på inläggens karaktär.  

 

5.4.1 Viralspridning 

Viral spridning innebär att enskilda människor tipsar varandra vilket gör att 

ett budskap sprids som ringar på vattnet likt en kedjereaktion (Ström, 2010). 

Genom att företagen använder sig av dela-, och gilla funktioner efter 

blogginläggen möjliggör de för en eventuell viralspridning. Ett av företagen 

använder endast de här funktionerna på en utav tre bloggar. Bloggen som har 

de här funktionerna får mycket spridning på till exempel facebook och 

användandet av dessa funktioner skulle på de andra bloggarna skulle kunna 

öka spridningen av inläggen. Att läsarna använder dessa funktioner kräver 

dock att företaget har lyckats fånga deras intresse. Flera av de andra 

bloggarna har några dela/eller gilla funktioner men uppnår inte något stort 

gensvar.  

 



   
 

   
 

5.5 Hur bloggar ”ska” användas 

Ström (2010) anser att marknadsförare kan ha stor nytta av bloggar men att 

marknadsföringen oftast måste vara indirekt för att läsarna ska bli 

intresserade. Jóhannesdóttir & Landin (2009) delar denna åsikt och anser inte 

att bloggen ska verka i säljande syfte utan att den ska användas mer som 

rekommendationer för läsaren. Tre av bloggarna använder sig av indirekt 

marknadsföring genom att skriva om ämnen som är relaterade till företagets 

verksamhet. Ett av företagen skriver till exempel om hur det är att arbeta 

inom ett visst yrke och ett annat gör recensioner av olika produkter. Den 

fjärde bloggen använder sig av en mer direkt marknadsföring då den handlar 

mycket om företagets produkter, priser och erbjudanden. Enligt Ström (2010) 

kan en säljblogg fungera men då får den inte utge sig för att vara något annat 

en just en säljblogg. För en del företag kan det optimala vara att ha flera 

bloggar som fyller olika syften och tjänar olika kundgrupper (Ström, 2010).  

Företaget ett har anammat den här idén och använder sig av tre olika bloggar 

inom olika ämnesområden. 

 

Ström (2010) ger exempel på några olika typer av bloggar ett företag kan 

överväga att använda sig av där temabloggar är ett av alternativen. 

Temabloggen har som syfte att nischa sig och visa på kunskap inom ett visst 

segment och på det sättet dra uppmärksamhet till företaget. Inläggen på 

bloggen bör skrivas av någon på företaget som är kunnig inom det valda 

ämnesområdet (Ström, 2010). Företag ett använder sig av tre olika 

temabloggar med kunniga experter inom de tre valda ämnesområdena. 

Bloggarna är starkt nischade till ett ämne och företaget har anlitat experter 

som inte arbetar på företaget men har en gedigen kunskap i det ämne de 

skriver om. Ett annat alternativ är en produktblogg vilken fördjupar 

engagemanget kring företagets produkter. Bloggen ska öka kundens lojalitet 

och bygga en image kring företaget. Målgruppen för en sådan blogg är 

kunder och specialintresserad allmänhet. Den som skriver på bloggen ska 

helst vara en auktoritet inom företaget (Ström, 2010). Företag två använder 

sig av den här typen av blogg när de skriver sina inlägg om böcker. 

Bokrecensionerna är en fördjupad beskrivning av företagets produkter. Det är 

också troligt att deras målgrupp är en bokintresserad allmänhet och kunder. 

De som skriver om produkterna är ingen auktoritet på företaget men de är 

utbildade och arbetar inom ämnesområdet. Gästbloggarna som ofta är 

författare och skriver om sina egna böcker kan däremot ses som en auktoritet. 

Det finns ingen som känner till boken lika bra som dem. En säljblogg är ett 

annat alternativ och innehåller till exempel kampanjer, säljerbjudanden, 

nylanserade produkter och extra priser. Målgruppen för bloggen är kunder 

och presumtiva kunder och det är mindre viktigt vem på företaget det är som 

bloggar (Ström, 2010).  Företag tres blogg är till stor del en säljblogg då den 

innehåller många inlägg om företagets produkter, priser och nyheter. 



   
 

   
 

Företagsbloggen riktar sig till kunder och presumtiva kunder då majoriteten 

av inläggen handlar om att sälja produkter. En annan typ av blogg som Ström 

(2010) beskriver är en bakom kulisserna blogg. Syftet med bloggen är att öka 

intresset för företaget och bygga lojalitet. Målgruppen är kunder och 

presumtiva kunder och vem det är som bloggar är mindre viktigt. På den här 

typen av blogg är det viktigt att konceptet genomförs på rätt sätt för att det 

inte ska bli navelskåderi och tråkigt (Ström, 2010). Företag tre som till stor 

del är en säljblogg har även en kategori på bloggen som heter bakom 

kulisserna. Läsarna får under denna kategori följa med de anställda och se 

vad som händer på företaget. Företag fyras blogg är till stor del en bakom 

kulisserna blogg. Bloggen handlar om hur det är att arbeta som mäklare och 

läsarna får en inblick i hur vardagen för en mäklare kan se ut.  

5.5.1 Den personliga bloggen 

Jóhannesdóttir och Landin (2009) har forskat kring bloggen som en trovärdig 

marknadsföringskanal. De menar att bloggens egenskap är dess personliga 

karaktär och det är viktigt att den bevaras eftersom det styrker trovärdigheten. 

Enligt Ström (2010) visar erfarenhet att företagsbloggar med ett personligt 

anslag har större chans att bli populära. Namnet på bloggaren ska finnas med 

samt gärna en bild på personen. Om det är flera personer som skriver på 

samma blogg ska det framgå vem det är som skrivit de olika inläggen. 

Stavning och grammatik ska vara korrekt, det får inte vara slarvigt bara för 

att det är personligt (Ström, 2010).  Alla företagsbloggarna har bilder på 

personerna bakom bloggen och en presentation av dem. I de bloggar som har 

flera personer som skriver framgår det alltid vem av dem som ligger bakom 

ett inlägg.  Blogginläggen har ett korrekt språk vad gäller stavning och 

grammatik och språket är personligt. Företag ett har tre olika bloggar och 

bara en person som står bakom varje blogg vilket ger ett ännu mer personligt 

intryck. De bloggarna är de som mest liknar en privatblogg där läsarna får en 

tydlig kontakt med en person. Det är också det företaget som har lyckats bäst 

med att skapa en dubbelriktad kommunikation med sina läsare.  

 

Det är viktigt att de som bloggar för företaget känner för uppdraget och är 

aktiva och engagerade (Ström, 2010). Johansson (2010) delar åsikten om att 

det är viktigt att bloggaren är intresserad av att blogga. Han menar att om 

personen som bloggar inte brinner för det ämne denne ska blogga om slutar 

det med att bloggen dör. ”Kändisbloggaren” från företag ett har ett stort 

engagemang för sitt ämne då han uppdaterar en till flera gånger om dagen 

och för en dialog med sina läsare. Han är uppdaterad av vad som skrivs om 

ämnet i andra medier och delar även med sig av det i sin blogg.  Även de 

andra två bloggarna hos företaget skriver om ett ämne som de verkligen 

tycker om och är aktiva inom. Det har båda ett stort intresse för sina 

respektive ämnesområden och uppdaterar bloggen ofta. Hos företag tre finns 

det flera personer som arbetar med marknadsföring online och genom deras 



   
 

   
 

yrkesval kan det tänkas att de är intresserade av bloggen som 

kommunikationsmedel. De uppdaterar sin blogg flera gånger i veckan vilket 

också tyder på ett intresse för bloggen. Även hos det fjärde företaget 

uppdateras bloggen ofta, ibland flera gånger på en dag vilket visar på ett 

intresse för bloggen.  Företag två är det företag som lyckats sämst på den 

punkten då bloggen uppdateras alltmer sällan vilket ger ett intryck av att 

bloggen inte är aktuell längre. Hur ofta blogginläggen ska uppdateras finns 

det inga regler kring, men Johansson (2010) menar att en privatpersons med 

en vardagsblogg bör uppdatera bloggen tre till fem gånger om dagen medan 

en nischblogg kan uppdateras en gång om dagen. 

5.5.2 Bloggens namn och innehåll 

Företaget bör vara noggrant när de ska välja ett namn till bloggen, namnet 

ska vara enkelt och lätt att komma ihåg samt innehålla kopplingar till 

innehållet på bloggen (Ström, 2010). De fyra företagen har valt två olika 

typer av namn för sina bloggar. Företag ett och fyra har det ämnesområde 

bloggen handlar om som en del i namnet medan företag två och tre har valt 

att ha företagets namn som bloggnamn. Alla företagen har valt korta namn 

som är enkla att komma ihåg.  

 

Det finns två viktiga metoder ett företag kan använda sig av för att skapa 

tilldragande marknadsföring och skapa budskap som de tänkta mottagarna 

verkligen vill ta del av.  Det första är humor och det andra att dela med sig av 

kunskap (Ström, 2010). Bloggarna i undersökningen använder sig framförallt 

av det andra sättet genom att dela med sig av kunskap. Temabloggarna gör 

det genom att dela med sig av kunskap och tips inom specifika områden. 

Bloggen om böcker delar med sig av sin kunskap genom att skriva 

bokrecensioner. Bloggen som handlar om hur mäklares vardag ser ut delar 

med sig av sin kunskap om yrket. Säljbloggen delar med sig av kunskap om 

deras produkter och kampanjer samt en del träningstips och lite fakta om hur 

det är att arbeta på företaget.  

 

5.6 Resultatdiskussion 

I tidigare undersökningar saknades information kring hur företagsbloggar 

används i praktiken och det var det undersökningen hade som mål att 

beskriva. Jag ville också göra en koppling mellan hur teorin beskriver att 

bloggar ska användas och hur användningen ser ut i praktiken. I 

undersökningen ville jag även ta reda på vilka framgångsfaktorer som finns 

för att lyckas med bloggen. Företagsbloggen används på olika sätt vilket 

medför att resultat av bloggandet ser olika ut. I de teoretiska beskrivningarna 

av bloggar menas det ofta att bloggen ska utgöra en dubbelriktad 

kommunikation. Min undersökning visar att bloggen inte bara används som 



   
 

   
 

ett dubbelriktat kommunikationsverktyg utan att den även kan användas som 

ett traditionellt marknadsföringsverktyg där företaget pratar till kunden. 

Eftersom företagsbloggarna skrev frågor till sina läsare samt frågar dem vad 

de vill läsa om på bloggen visar det på att företagens mål ändå är en 

dubbelriktad kommunikation.  En mer personlig blogg som var av typen 

temablogg hade större chans att skapa kontakt med sina läsare än en 

säljblogg. Men även säljbloggens mer personliga inlägg fick mer gensvar från 

läsarna än inlägg om företagets produkter som oftast inte fick någon respons. 

En känd person fick också större gensvar från sina läsare än övriga bloggare 

både genom aktivitet i kommentarsfälten och via rekommendationer i andra 

sociala medier.  

 

Johanna Rydefalk och Marco Duborija (2011) har kommit fram till att sociala 

medier kan vara en förlängd arm till traditionell marknadsföring vilket mitt 

resultat bekräftar. Brit Stakston (2008)  beskrev i inledningen hur bloggar kan 

användas till att skapa en dialog med kunder och presumtiva kunder vilket 

några av bloggarna i min undersökning har lyckats med. Företagen måste 

vara medvetna om vad de vill uppnå med sin blogg och hur de ska använda 

den för att kunna lyckas med bloggen i sin marknadskommunikation. 

Undersökningen visar på att det inte är helt enkelt att få läsarna intresserade 

och deltagande i forumet. Enligt Ida Nilsson (2012) måste allt företaget gör 

utgå från målgruppen då kunderna vill ha personligt och skräddarsytt innehåll 

med relevans just för dem. Det visar även min undersökning på då 

temabloggarna som var hårt nischade var de bloggar som fick mest respons 

från sina läsare.  

 

Uppsatsens resultat kan bidra till en ökad förståelse för hur bloggar används 

och ska användas för att uppnå ett framgångsrikt resultat. Undersökningen 

bidrar bland annat med information om hur företag kan använda sig av 

bloggen på ett sätt som ökar chanserna för en dubbelriktad kommunikation.  
 

5.7 Metodreflektion 

Jag är nöjd med upplägget av mitt arbete då jag tror observation var det bästa 

sättet att fånga bloggen i dess kontext och få en uppfattning hur företagen 

använder bloggen i praktiken gentemot sina kunder. Jag tycker även att det 

var en fördel att observera flera olika företag för att få en bredare bild av hur 

bloggen kan användas än vad en fallstudie hade kunnat bidra med. Om jag 

skulle göra om min undersökning hade jag använt mig av samma upplägg.  

Jag tror att undersökningen hade förbättrats ytterligare om den hade 

kompletterats med en intervju av företagen för att fånga deras bild och se 

vilka fördelar de upplever av sitt bloggande. Genom en intervju hade jag 

också kunnat testa resultatet av mina observationer mot deras uppfattning om 

hur de använder sig av bloggen. Enligt Jacobsen (2002) är det ett sätt en 



   
 

   
 

forskar kan använda sig av för att validera sina resultat. Den här typen av 

validering har dock en klar begränsning eftersom en forskare i många fall 

blottlägger förhållanden som uppgiftslämnaren inte behöver vara medveten 

om. Därför tror jag att det hade varit bra att både använda sig av denna metod 

och testa resultatet mot teorier vilket jag gjorde i min undersökning.  



   
 

   
 

6 Avslutning 
I detta kapitel presenteras svaren på frågeställningarna och därefter ges 

förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1 Slutsats 

Undersökningen grundade sig på en observation av hur fyra företag använde 

sig av bloggen i sin marknadskommunikation. Undersökningen utgick från en 

kvalitativansats och genomfördes genom små n-studier. Syfte med 

undersökningen var att beskriva hur företagsbloggar används i 

marknadskommunikation. Företagen i undersökningen hade olika 

inriktningar på sina bloggar. Personerna som bloggade åt företagen var oftast 

anställda, ett av förtagen skilde sig åt genom att använda sig av externa 

bloggare. Alla företagsbloggarna skrevs av personer med kompetens inom 

det ämnesområde de bloggade om. Det skiljde sig mycket mellan företagen i 

vilken utsträckning de lyckats uppnå en dubbelriktad kommunikation med 

sina läsare. Personliga temabloggar inriktade mot en specifik målgrupp var de 

som lyckades bäst tillsammans med inlägg från kända personer.  
 

Hur ser företagens användning av bloggar ut i praktiken kontra teorins 

beskrivning av hur användningen av företagsbloggar ska se ut? 

 

Teorin beskriver ganska bra hur användningen av bloggen kan se ut dock är 

inte alla bloggar lika nischade i verkligheten som i teorin. Många av de råd 

teorin framför att en bloggare ska göra för att lyckas med sin blogg stämmer.  

 

Vilka framgångsfaktorer finns för att lyckas med sin företagsblogg? 

 

Bloggen bör vara av en personlig karaktär, bild och presentation av de som 

bloggar ska finnas med. Inläggen på bloggen ska också vara av ett mer 

personligt slag. Den som bloggar ska ha ett genuint intresse och god kunskap 

om det ämne denne skriver om och bloggen ska uppdateras ofta. Företaget 

måste känna till sin målgrupp och erbjuda dem något för att de ska vilja läsa 

och delta på bloggen. Erbjudandet kan bestå av att företaget delar med sig av 

kunskap och tips inom ett visst område. Efter inläggen bör läsaren ha 

möjlighet att dela med sig av inlägget till andra sociala forum för att 

möjligöra viral spridning. Tillsist lockar kändisskap alltid läsare.  

 



   
 

   
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Undersökningen hade perspektivet på hur företagsbloggar används och vilka 

effekter de hade. Det hade varit intressant att undersöka om och hur 

användandet av bloggen som kommunikationsmedel har påverkat företagets 

verksamhet. Har företaget inkluderat sociala medier som en del i sin 

marknadsföring och hur mycket resurser läggs på användandet av mediet? 

Vilka effekter ser företaget av användandet? 

 

Det hade även varit intressant att undersöka kundens perspektiv. Vad anser 

kunderna eller läsarna, hur tycker de att en bra företagsblogg ska se ut? Vad 

får dem att välja en blogg framför en annan? 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Ordlista

 

Blogg: En blogg är en personlig och öppen dagbok eller logg på webben som 

i regel består av regelbundna skriftliga inlägg. Inläggen innehåller ofta länkar 

till relaterade webbsidor, artiklar och bloggar. I slutet av bloggen ges läsarna 

möjlighet att kommentera inlägget. 

 

Bloggare: Kallas de personer som skriver inläggen på en blogg. 

 

Google bokmärken: En funktion i Googles verktygsfält där genvägar till en 

persons favorit webbsidor kan sparas. Eftersom bokmärkena sparas på 

webben kan de nås från vilken dator som helst. 

 

Google plus: Google plus är ett socialt medium och en nätverksgemenskap 

och är en konkurrent till facebook.  

 

Gästbloggare: Utöver de ordinarie bloggarna kan en gästbloggare bjudas in 

tillfälligt på bloggen för att vara med och skriva inlägg.  

 

Mikroblogg: Mikrobloggen är en typ av blogg där antalet tecken är 

begränsat.  

 

Netvibes: Netvibes skapade den första personifierade plattformen för 

dashboard publicering på webben. Här kan människor dela med sig av sitt 

vardagsliv tillsammans med miljontals andra användare runt om i världen.  

 

Pusha: Pusha är en samlingsplats där medlemmarna kan dela med sig av, 

rösta på och diskutera intressanta länkar.  

 

Tweeta: Tweeta eller twittra innebär att användare skickar ett meddelande på 

twitter. 

 

Twitter: Twitter är en social nätverkstjänst och en mikroblogg där 

meddelanden på högst 140 tecken får skrivas. Användare av twitter kan välja 

att prenumerera på andra användares meddelandeflöde.  

  


