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Syfte:  Syftet med denna undersökning är att generera kunskap rörande 

varumärkesupplevelser i samband med företagsbloggar. Denna 

kunskap skall skapa en medvetenhet kring de känslor som en 

företagsblogg ger upphov till samt vilka förväntningar som finns på 

företag med bloggar. 

Metod:  Studien är genomförd ur ett fenomenologiskt perspektiv, med hjälp 

av en kvalitativ netnografisk metod.  

Teoretiska perspektiv:  Uppsatsens teoretiska ramverk består upplevelse, 

varumärkesupplevelse, interaktion, och förväntningar.  

Empiri:  Uppsatsens empiriska material består av kommentarer insamlade 

från företagsbloggar. Företagsbloggarna vars kommentarer vi 

studerat tillhör Sony Ericsson, Research in Motion och Palm.  

Slutsatser:  När den insamlade empirin analyserats upptäcktes att främst 

känslo- och tankeupplevelser kommuniceras via bloggarna. Vi fann 

även att bloggen som kommunikationsmedium ger upphov till 
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Purpose:  The purpose of the thesis is to generate knowledge concerning the 

concept of brand experience in connection with corporate blogs. 

This knowledge shall bring about a consciousness both concerning 

the emotions that originate from corporate blogs as well as the 

expectations associated with corporate blogs. 

Methodology:  For this thesis a phenomenological approach have been used in 

collaboration with a qualitative netnographic method.  

Theoretical perspectives: The theoretical framework consists of theories concerning 

experiences, brand experience, interaction and expectations.   

Empirical foundation:  Empirical data consist of comments made on corporate blogs. The 

corporate blogs that have been studied belong to Sony Ericsson, 

Research In Motion, and Palm. 

Conclusions:  When the collected empirical data was analysed it was discovered 

that mainly emotional and thought experiences were communicated 

through the blogs. It was also discovered that blogs give rise to 

dissatisfaction when the company behind the blog does not interact 

with its readers, as well as brand fellowship among the readers.  
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1.	  Inledning	  	  
1.1	  Bakgrund	  	  
Pine & Gilmore (1999) utvecklade tankegångar kring ett nytt paradigm inom området "värde för 

konsumenten". Enligt ovanstående författare har värde för konsumenten flyttats från att 

konsumenten ser service som värdefullt till att se upplevelser som värdefullt. Upplevelser ses 

bland annat som den bakomliggande anledningen till att vi lämnar den virtuella kundvagnen på 

internet och ger oss ut i verkligheten för att söka en (köp)upplevelse som inte går att få online 

(Poulsson & Kale 2004). Detta paradigm där upplevelser är herre på täppan kallas för 

"upplevelseekonomi". Ur upplevelseekonomin kommer begreppet upplevelsemarknadsföring och 

sedermera varumärkesupplevelse. 

När det talas om upplevelser i marknadsföringen syftas till att skapa upplevelser hos 

konsumenten av slagen: förnimma, tänka, känna, handla, och relatera. Dessa upplevelser kommer 

i konsumentens medvetande att relateras till varumärket (Schmitt 1999a). Det är en syn på 

marknadsföringen som ifrågasätter fokuset på egenskaper och fördelar hos produkter och tjänster, 

samtidigt som människans upplevelser och känslor ignoreras (McCole 2004). Det vill säga att 

grundligt studera konsumenters behov, vilka egenskaper konsumenter söker hos en produkt, vilka 

fördelar konsumenter söker, och att sedan skrida till verket med utvecklingen av ett erbjudande 

som ska kunna skapa tillfredsställelse hos konsumenten. Denna syn på marknadsföring kommer 

hädanefter att kallas för den ”traditionella marknadsföringen”. Den traditionella 

marknadsföringen innebär också att konsumenten ses som en rationell beslutsfattare. Denne 

väger för och nackdelar hos en produkt, bedömer vidare varumärkets fördelar och nackdelar, 

väger detta mot en standard, och sedan bestämmer sig för att köpa antingen produkt A eller B 

(Kotler et al 2009). Att lägga för mycket fokus på egenskaper och fördelar hjälper inte i en tid då 

konsumenter vill ha produkter, kommunikation och marknadsföringskampanjer som skakar om 

sinnena, som berör, och som kan leverera en upplevelse (Schmitt 1999a; Brown 2001). Lägg där 

till att konsumenter blir allt mer varumärkesillojala, och att studier rörande nöjda konsumenters 

nästa köp, lång ifrån visar på att det är självklart för kunden att köpa samma varumärke igen 
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(Kapferer 2005). Varumärket som begrepp måste därför utvecklas för att företag ska kunna 

erbjuda kunden något ytterligare som inte erbjudits tidigare. Närmare bestämt en upplevelse.     

Att tillsammans med produkten eller tjänsten kunna leverera en upplevelse som är bättre än 

konkurrenternas är den avgörande faktorn för om företag kommer att vara framgångsrika eller ej. 

Upplevelseekonomin är den ekonomi som avvärjer hotet från produkter som riskerar att bli 

generiska (Pine & Gilmore 1998).  

För att tydliggöra vad begreppet upplevelseekonomin innebär underlättar det om det ekonomiska 

värdets utveckling redovisas från råvarustadiet till upplevelsestadiet (Pine & Gilmore 1999):  

1.     Råvaror: de material som vi utvinner från naturen genom att antingen odla, föda upp djur 

eller genom att leta efter material i underjorden som metall och mineraler. Råvaror kan inte 

differentieras då deras egenskaper är bestämda av naturen vilket står till grund för att råmaterial 

köps och säljs på marknader där värdet som råvaran betingar bestäms av tillgång och efterfrågan. 

Exempel på råvaror är spannmål, salt, och metall. Ett annat exempel är kaffebönan som i 

värdekedjans första steg representeras av odlaren. Konsumenten kan köpa en mängd kaffebönor 

som räcker till en kopp kaffe för nästan inga pengar alls direkt av odlaren.  

2.     Förädlade råvaror/produkter: Genom att använda råvaror kan företag förädla och framställa 

produkter med olika egenskaper. Då processen att framställa en färdig produkt tillåter en 

variation av attribut som kan ge slutprodukten en unik egenskap, kan tillverkaren också sätta ett 

pris oberoende av tillgång och efterfrågan. Priset blir antingen baserat på produktionskostnader 

och produktens unika egenskaper. Eller så baseras priset på vad konsumenten är beredd att betala 

för produkten och det som produkten ger i utbyte när den används. Exempel på förädlade råvaror 

är bilar, möbler, och kläder. Vad gäller kaffebönan, kan dem i detta steg köpas rostade och malda 

i butiken (en färdig produkt), vilket gör den fyllda kaffekoppen någon krona dyrare jämfört med 

att köpa bönorna direkt från odlaren.  

3.     Tjänster: det vill säga immateriella aktiviteter som helt eller delvis kan skräddarsys för att 

passa den individuella kundens önskemål. Tjänsternas funktion är ofta att åstadkomma något som 

kunden inte vill göra själv eller som kunden inte har kunskap nog om för att kunna åstadkomma 

själv. Värdet för kunden ligger i att hon själv inte måste införskaffa kunskap eller att hon kan 
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frigöra tid till annat.  Exempel på tjänster är restaurangbesök, bilreparation, och utbildning eller 

att köpa en färdigbryggd kopp kaffe på närmste fik eller ett kafé .  

4.     Upplevelser: värdeerbjudandet ”upplevelse” uppstår när ett företag använder service som en 

scen och produkter som rekvisita för att engagera en individ. Företag som erbjuder upplevelser 

erbjuder inte bara produkter eller tjänster, de erbjuder även en upplevelse full med 

sinnesförnimmelser som skapas inom kunden. Upplevelsen i sig har inget materiellt värde, dess 

värde ligger istället inom kunden som erfar upplevelsen vilken skapar minnen värda att komma 

ihåg. Exempel på upplevelser är, att köra sin drömbil, åka till Disney Land, eller att närvara vid 

Monaco Grand Prix. Det fjärde steget vad gäller kaffebönan är att gå till en kaffebar likt 

Starbucks eller Espresso House, och köpa sitt kaffe där för ett pris som är betydligt högre än vad 

kunden skulle betala för kaffebönorna hos odlaren. I utbyte får kunden både en kopp kaffe och en 

upplevelse i form av en stunds hedonistisk1 njutning och avslappning.  

Upplevelser har fått en allt större roll på marknaden och har på senare år även gjort sitt avtryck i 

marknadsföringen. Teoribildningen hade sin början redan under tidigt 80-tal då funderingar kring 

konsumtion som en upplevelse såg dagens ljus.  Konsumtion sågs som ett subjektivt 

medvetandetillstånd, vilket har olika symboliska meningar, hedonistiska motiv, och estetiska 

kriterier (Holbrook & Hirschman 1982b).  McCole (2004) menar att upplevelsemarknadsföring 

har blivit mer och mer betydelsefull då traditionell marknadsföring till stor del ignorerat 

begreppet upplevelse. Även Schmitt (1999a), som myntat begreppet upplevelsemarknadsföring, 

anser att traditionell marknadsföring och dess koncept inte är anpassade för att dra nytta av den 

nya upplevelseekonomin. Detta beror på att den traditionella marknadsföringen är ett svar på den 

industriella eran medan dagens ekonomi istället handlar om information, kommunikation och 

varumärken. Enligt Gautier (2003) är upplevelsemarknadsföring ett helt nytt sätt att tänka på 

marknadsföring. Upplevelsemarknadsföring handlar inte bara om en enstaka upplevelse utan om 

att skapa ett långsiktigt emotionellt band mellan kunden och varumärket.  

Upplevelsemarknadsföringen, i jämförelse med den traditionella marknadsföringen, tar 

utöver egenskaper och fördelar även hänsyn till en av människans mest grundläggande 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  Hedonism:	  ”Åskådning	  som	  betraktar	  lusten	  och	  njutningen	  som	  tillvarons	  värde	  och	  mål”	  (SAOL)	  
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egenskaper – förmågan att känna känslor. I vår vardag styrs människan till stor del av sina 

känslor. Människor behandlar varandra olika beroende på om de är arga eller glada. Behandlas 

personer olika utifrån känslor finns det enligt upplevelsemarknadsföringen ingen anledning till att 

inte anta att känslor styr köpbeslut och uppfattningar om varumärken (Schmitt 1999a). 

Konsumtionsupplevelsen ses som en jakt på fantasier, känslor, och underhållning vilka kan 

utgöra upplevelsen (Holbrook & Hirschmann 1982b). Förespråkarna för 

upplevelsemarknadsföringen menar att den traditionella marknadsföringen har ett allt för 

kortsiktigt fokus, och att utöver egenskaper och fördelar måste marknadsförare fokusera på 

kundens upplevelse, vilken skulle kunna skapa långsiktig lojalitet (Schmitt 1999a) och påverka 

tilliten till varumärket (Ha & Perks 2005).  

Att upplevelser, vilket är ett förhållandevis abstrakt begrepp, skulle vara avgörande för 

människans beteende är inget som är taget ut luften. När det talas om människan som en rationell 

problemlösare ses människan som en individ vilken ägnar sig åt vad psykologen Sigmund Freud 

(1921) kallade sekundära tankeprocesser. I likhet med den traditionella marknadsföringen, 

innebär sekundära tankeprocesser att människan engagerar sig i ett målinriktat beteende där hon 

söker information, väger för och nackdelar, och till slut kommer fram till ett noggrant avvägt 

beslut (Schmitt 1999a). Freud (1921) kallade detta beteende för en sekundär tankeprocess då det 

är ett beteende som är högst medvetet, bygger på verklighetstester, och är logiskt. Den sekundära 

tankeprocessen utvecklas först efter att ett barn har kapacitet nog för den primära tankeprocessen. 

De primära tankeprocesserna karaktäriseras av att verklighet och fantasi inte skiljs åt och visar en 

avsaknad av logiskt tänkande (Freud 1921). Denna tankeprocess är den som är närvarande hos 

små barn, och allt eftersom de växer upp utvecklar de ett logiskt och rationellt tankeresonemang 

(Cervone & Pervin 2008). Upplevelsemarknadsföringen vilar på Freuds njutningsprincip, en 

princip som menar att människan gör allting för undvika smärta och uppnå ett njutningstillsstånd 

(Passer & Smith 2008),  tillsammans med den primära tankeprocessen (Holbrock & Hirschmann 

1982a). De primära tankeprocesserna är per definition riktade mot hedonistiska begär, och är 

primära på så sätt att de kan likställas med hur barn söker omedelbar tillfredsställelse. Denna typ 

av konsumtion placerar njutning, upphetsning, fantasier och sensorisk stimulans i första ledet 

(Holbrock & Hirschmann 1982a).    
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Upplevelser är således ett fenomen som kan spåras tillbaka till psykologin och ges ett ekonomiskt 

värde. Upplevelser blir en pusselbit i företagens marknadserbjudanden och varumärken. 

Produkter och varumärken ska inte enbart ses som knippen med egenskaper och fördelar, de ska 

ses som medel för att erbjuda upplevelser (Schmitt 1999a).     

1.1.1	  Studiens	  positionering	  	  
Sedan Pine & Gilmore (1999) och Schmitt (1999a) myntade upplevelseparadigmet har forskare 

och författare tagit sig an tankar och idéer kring upplevelser och upplevelser som en del av 

marknadsföringen. En del av forskningen har ägnats åt att fastställa vad som konstituerar en 

upplevelse i marknadsföringssammanhang och om det faktiskt är så att det går att tala om att 

konsumenter har upplevelser på marknaden. De som har ägnat sig åt att definiera vad 

upplevelser är i marknadsföringssammanhang är till stor del Pine & Gilmore (1998, 1999), 

Poulsson & Kale (2004), och Schmitt (1999a och 1999b). Brakus et al (2009) har utifrån Schmitt 

(1999a) gått ett steg vidare och undersökt huruvida varumärkesupplevelser kan mätas samt 

tydliggjort upplevelser hos konsumenter. I sin kvantitativa forskning har Brakus et al (2009) 

hittat bevis för att konsumenter har upplevelser när de söker efter, handlar, och konsumerar 

varumärken. Dessutom har Brakus et al (2009) utvecklat en mätmodell för att mäta 

konsumentens varumärkesupplevelser. Poulsson & Kale (2004) har ägnat sig åt att ur ett 

fenomenologiskt perspektiv undersöka vad som skiljer en alldaglig upplevelse, som att 

exempelvis åka berg-och-dal-bana, från en kommersiell upplevelse. Samtidigt har definitionen av 

en upplevelse förfinats och går därmed inte längre att sätta i tjänstefacket, (vilket är lätt hänt då 

upplevelser möter tjänstekonceptets kriterier på att vara immateriella och förgängliga). Den 

tydligaste distinktionen mellan en tjänst och en upplevelse som Poulsson & Kale (2004) kommer 

fram till är att en tjänst är något som utförs för dig (som att någon annan kör dig till flygplatsen), 

medan en upplevelse är något som görs med dig (underhåller eller utbildar). Denna studie liknar 

vår i det att den har ett fenomenologiskt perspektiv och är kvalitativ. Dock genomfördes 

intervjuer i Poulssons och Kales (2004) studie vilket skiljer sig från vår internetbaserade 

undersökning. Intervjuerna var fokuserade på vad som kallas för experience providers, det vill 

säga vad som ligger bakom stimuli som framkallar varumärkesupplevelser hos konsumenter, 

vilket står i motsats till vår studie som fokuserats på konsumenterna som upplever stimuli.  
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Kozinets et al (2002) genomförde en empirisk undersökning på så kallade brand stores, där 

forskarna konceptualiserar och undersöker tematiserade butiker som särskiljer sig från mängden, 

detta för att komma fram till vad det är som gör dem framgångsrika. Resultatet av 

undersökningarna är att framtida brand stores bör leverera underhållningsupplevelser och 

upplevelser som främjar utveckling av sinnena. Mathwick et al (2001) har arbetat fram verktyg 

för att mäta konsumenters köpupplevelser i butiker som använder sig av flera olika säljkanaler 

(exempelvis internetbutiker och fysiska butiker). Detta verktyg, Experiential Value Scale (EVS), 

är en utveckling av tidigare mätverktyg för att mäta uppfattat värde då det utöver pris och kvalitet 

även innefattar upplevelser som determinant för ett uppfattat värde. Detta verktyg (EVS) har 

utvecklats, testats, och forskarna har kommit fram till att det mäter vad det är avsett att mäta. Yu 

& Fang (2009) undersökte hur varans kvalitet, servicekvalitet, och upplevelsekvalitet i en coffe-

shop-miljö påverkar kundens uppfattning av varans värde och intention att handla igen. Denna 

studie visar på att vikten som läggs vid produktens kvalitet, servicekvalitet och upplevelsekvalitet 

varierar beroende på inkomst och hur ofta kunden konsumerar. Denna studie blandar kvalitativ 

och kvantitativ metod för att delvis fylla gapet av kvalitativa studier rörande 

upplevelseekonomin. Vidare genomförde Zarantonello et al (2010) en kvantitativ fältstudie bland 

konsumenter för att undersöka om det finns kunder som föredrar en viss typ av 

varumärkesupplevelser framför andra varumärkesupplevelser. I denna studie kom forskarna fram 

till att konsumenter kan grupperas utifrån vilka upplevelser de föredrar, vilket är motivation för 

att undersöka vilka upplevelser som en blogg kan framkalla.  

Ämnet upplevelse inom marknadsföringsvärlden har sedan Pine och Gilmore (1999), och Schmitt 

(1999a), uppmärksammade upplevelser som ett marknadsföringsfenomen blomstrat. Dock är det 

sparsamt med studier som kombinerar studiet av konsumentens upplevelser med sociala medier. 

Vår studie skiljer sig från tidigare forskning genom att den riktar in sig på att studera upplevelser 

ur ett online perspektiv. Tidigare studier har fokuserat på att ta reda på om det kan talas om 

upplevelser inom marknadsföring, och om begreppet upplevelse kan mätas och definieras inom 

marknadsföringsvärlden. Vidare bygger vår undersökning på en kvalitativ metod vilken särskiljer 

den från tidigare studier, vilka till majoriteten varit kvantitativa till sin natur. Vår studie intar 

vidare ett fenomenologiskt perspektiv, vilket få studier rörande kommersiella upplevelser 

använder sig av. Den kvalitativa metod vi använder oss av har fördelen jämfört med kvantitativa 
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metoder att den tillåter att vi går på djupet och med en detaljerad noggrannhet kan försöka förstå 

upplevelser så som de ter sig för anhängare av företagsbloggar (Johannessen 2003).  

1.2	  Problemdiskussion	  	  
Kritikerna till den traditionella marknadsföringen menar som tidigare nämnts, att genom 

framkallandet av en upplevelse kring ett varumärke kan konsumentens emotioner engageras i 

samband med det rationella tänkandet (Schmitt 1999a). Konsumenten engageras på flera olika 

sätt för att skapa en upplevelse kring varumärket. Detta kan ske genom flera olika typer av 

marknadsföring, men de flesta författare inom området förespråkar skapandet av unika 

upplevelser och gärna fysiska sådana (Gautier 2003, McCole 2004, Schmitt 1999). Det är möjligt 

att fysiska upplevelser är mer bestående då konsumenten är närvarande, deltar i aktiviteter 

skapade av företaget för varumärket samt att konsumentens många sinnen engageras. Men 

varumärkesupplevelser kan även skapas online (Schmitt 1999a).  

Att en upplevelse skapas online kan intuitivt kännas problematiskt, då det kan tyckas att en 

upplevelse förutsätter att exempelvis en produkt fysiskt måste kunna tas på och användas för att 

den skall framkalla en upplevelse. Flera författare hänvisar även, vid tal om att göra produkter till 

upplevelser, till vikten av upplevelser som berör de fem sinnena (Pine & Gilmore 1999; Holbrook 

& Hirschmann 1982b; Mossberg, 2003; Schmitt 1999a). Men en enskild sinnesupplevelse kan 

även vara multisensorisk och således tilltala flera sinnen, även om det bara är ett sinne som direkt 

aktiveras. En individ svarar inte endast på sensoriska intryck från externa stimuli utan kodar 

också den sensoriska upplevelsen till en multisensorisk inre upplevelse. Att dofta något gott 

skulle inte endast avkodas till sinnet lukt utan även generera interna bilder innefattande de andra 

sinnena. Detta beror dels på de historiska erfarenheter som individen har, och dels på de fantasier 

som en sensorisk upplevelse kan framkalla (Holbrook & Hirschman 1982a). Upplevelser på 

internet kan inte på direkt väg tilltala sinnena känsel, smak och lukt, men genom de övriga två 

sinnena syn och hörsel, kan sådana upplevelser alltså genereras internt via tidigare erfarenheter 

eller fantasier. Genom att visa en produkt i bilder från olika vinklar, kanske i samband med en 

text om materialet skulle företaget bakom produkten kunna framkalla hur det skulle vara att ta på 

produkten.  
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Upplevelser blir allt viktigare som drivkraft i ekonomin och skapar nya trender i 

nätverkssamhället (Brandén & Sturmark 2001). Mossberg (2003) menar också att en orsak till att 

upplevelser hamnat i centrum på senare tid är just internet och att många upplevelseinriktade 

produkter är lämpliga och attraktiva att visa på internet. En fördel med internet är möjligheten till 

interaktivitet mellan företaget och målgruppen. Det är inte längre enbart företaget som sänder ut 

ett budskap till målgruppen. Målgruppen kan i sin tur svara på och interagera med företaget 

(Pelsmacker et al 2007). Interaktion mellan den som säljer och den som köper blir även en 

viktigare katalysator i varumärkesarbetet allt eftersom tiden går (Grönholm 2010). Internet ger 

vidare möjligheten för konsumenten att gå från uppdagande av en intressant produkt till köp, allt 

inom samma medium. I många fall borde internet också vara ett tilltalande medel för företag att 

få ut sin marknadsföring, då närvaro online medför en lägre kostnad än traditionell 

marknadsföring. Dessutom ger en närvaro online möjligheten att engagera människor över 

gränser och tidszoner, vilket i kombination med att vi som konsumenter spenderar allt mer av vår 

fritid på internet ger en grundläggande motivation för företag att skapa upplevelser online 

(Pelsmacker et al 2007). Det finns således många fördelar för ett företag att använda internet som 

kommunikationsmedel och det är också möjligt att skapa upplevelser på internet, vilket är 

uppsatsens utgångspunkt.  

Det finns dock en mängd olika verktyg att använda, många företag har idag en hemsida men 

därutöver finns bland annat sociala medier som communities och bloggar att tillgå. Dessa verktyg 

är olika sätt att involvera och interagera med konsumenterna i en tid då vår sociala värld letar sig 

in på internet (Kozinets 2010). Hur ett specifikt internetverktyg framkallar upplevelser är 

intressant ur ett företagsperspektiv vid fördelning av resurser över olika media/verktyg. Det är 

vidare av intresse att veta vilka upplevelser som ett visst verktyg framkallar. Detta då företaget 

kan avgöra om varumärkesarbetet har givit önskat resultat.  

Vi har i denna uppsats valt att fokusera på internetverktyget bloggar. Till skillnad från andra 

sociala medier, där det ofta krävs medlemskap, är bloggar tillgängliga för alla med en 

internetanslutning. Det är ett verktyg som företag kan använda för att få ut information och 

marknadsföra varumärket och dess produkter. Marknadsföring på internet handlar inte längre om 

bara banners utan intäkter kan även komma från företagsbloggar (Lovink 2008). Det kan tänka 

sig vara ett mer indirekt sätt att nå ut till konsumenten och behöver inte och bör inte heller 
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innebära en situation där företaget ”slänger” reklam på konsumenten (e24.se). Bloggar tilltalar 

vidare ett stort register av känslor (Lovink 2008), vilket är i enlighet med 

upplevelsemarknadsföringen, och borde göra bloggen till ett tillfälle att skapa upplevelser. Detta 

kan göras genom att företaget interagerar med sina läsare och även tillåter läsare att interagera 

med varandra via kommentarer i bloggen. Det är fördelaktigt att använda internet och mer 

specifikt bloggar som undersökningsobjekt eftersom de kan ge oss tillgång till ett rikligt antal 

kommentarer mellan företag och läsare. Dessa kommentarer är till stor del från anonyma 

personer vilket vi anser vara en fördel då de som kommenterar kan känna sig skyddade av sin 

anonymitet och vara mer ärlig i sina kommentarer. Ytterligare en fördel är att vi som studerar inte 

kan påverka den data som genereras, det kan alltså inte uppstå någon "intervjuareffekt" som leder 

svaren mot det håll som för oss är lämpligt.  

Bloggar kan vara ett medel för företag att nå ut med information till intresserade konsumenter. 

Men frågan om bloggen är rätt kanal för företaget beror på vilken typ av varumärkesupplevelse 

företaget vill framkalla. Med typ av upplevelse menar vi framöver det som Schmitt (1999a) 

definierar som upplevelsens dimensioner: förnimma, tänka, känna, agera och relatera. Därför är 

det av intresse att undersöka om bloggar i högre grad framkallar en typ av upplevelse framför en 

annan. I och med att företag börjar använda sig av sociala medier, som exempelvis bloggar, 

framträder nya utmaningar för marknadsföringen. Plötsligt blir dialog och konversation med 

konsumenterna en ny del av marknadsföringsaktiviteterna. Detta då sociala medier inbjuder till 

konversation mellan de parter som kommer i kontakt med varandra. För marknadsföringen 

betyder interaktionsmöjligheten en ny kommunikationskanal där kunder kan bemötas. Denna 

sociala samvaro på internet mellan företag och konsument måste därför vara lika väl genomtänkt 

som övriga marknadsföringsaktiviteter för att konsumentens upplevelse av varumärket skall bli 

den bästa tänkbara. Därför måste konsumentens förväntningar på företagens sociala aktiviteter på 

internet kartläggas.  

1.2.1	  Frågeställning	  	  
Uppsatsen kan sammanfattas i följande frågeställningar:  

Vilka typer av varumärkesupplevelser förmedlas på företagsbloggar?  

Vilka varumärkesupplevelser ger företagsbloggar upphov till?  
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Frågorna är relativt lika varandra, varför det krävs en förklaring. Vilka typer av 

varumärkesupplevelser som förmedlas på bloggarna syftar till vad de som kommenterar uttrycker 

att de har haft för upplevelser i samband med produkter, företaget eller varumärket. Den andra 

frågan behandlar istället vilka varumärkesupplevelser bloggen som kommunikationsmedel ger 

upphov till. Det kan uttryckas som att i den första frågan behandlas texten (kommentarerna) och i 

den andra mediet (bloggarna).  

1.3	  Syfte	  	  
Syftet med denna undersökning är att generera kunskap om varumärkesupplevelser i samband 

med företagsbloggar. Denna kunskap skall skapa en medvetenhet kring de känslor som en 

företagsblogg ger upphov till samt vilka förväntningar som finns på företag med bloggar. 

1.4	  Avgränsningar	  	  
Inledningsvis hade vi målsättningen att undersöka hur verktygen communities, sociala medier och 

bloggar framkallar olika typer av upplevelser. Detta för att kunna jämföra dessa med varandra 

och kartlägga vid vilket tillfälle ett företag bör använda sig av vilket verktyg, beroende på hur det 

vill matcha sin varumärkesidentitet. Dessvärre skulle en sådan kartläggning vara för omfattande 

och tidskrävande och därför valde vi att avgränsa oss till ett specifikt internetverktyg, bloggar.  

Vidare har vi valt att avgränsa oss till tre olika företagsbloggar: Sony Ericsson, Research In 

Motion (företaget bakom varumärket BlackBerry) och Palm. En blogg med ett mycket stort antal 

kommentarer skulle möjligen ha varit tillräckligt för att studera det valda ämnet. För att öka 

representativiteten och se om samma mönster framkommer på mer än en blogg ville vi dock 

utöka urvalet. En av bloggarna (Sony Ericsson) hade vi redan tidigare kännedom om, vilken 

också hade flest kommentarer. Vi fann sedan ytterligare två som vi ansåg hade tillräckligt med 

kommentarer för att analyseras. Det skulle givetvis varit intressant att analysera fler bloggar men 

med hänsyn till tidsperspektivet ansåg vi att tre bloggar var lämpligt.  



11	  

	  

1.5	  Disposition	  	  

 
 
Figur 1: Disposition 

1.Introduktion 
Ämnets bakgrund behandlas samt ges det en blick över probleområdet och en förklaring 

till vad vi anser vara intressant med ämnet. Här framkommer även frågeställning och 
syfte med uppsatsen. 

2. Metod 
Kapitlet förklarar de ansatser som vi valt i  utförandet av den empiriska undersökningen 

och insamlingen av data samt de metodologiska övervägandena vi beaktat. 

3. Teori 
Avsnittet innehåller teorier inom områdena för upplevelser, interaktioner och 

förväntningar.	  

4. Empiri och analys 
Med hjälp av teorin analyseras och diskuteras de empiriska materialet. 

5.Slutsats 
Slutsatser och svar på frågeställningen presenteras samt den kunskap som studien har 

genererat. 

6. Vidare studier  
Förslag på vidare forskning utifrån de funderingar vi har stött på under arbetsprocessen. 
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2.	  Metod	  	  
2.1	  Inriktning	  och	  tolkning	  	  
Att studera och fånga upplevelser kan göras med ett fenomenologiskt förhållningssätt. 

Fenomenologi är läran om det som visar sig för medvetandet (Nationalencyclopedin, a). Målet 

med en fenomenologisk undersökning är att urskilja en tematisk beskrivning av upplevelser 

(Thompson et al 1989).   

Fenomenologin är som undersökningsansats en reaktion på den moderna naturvetenskapen vilken 

fenomenologer anser har distanserat sig allt för mycket från empirin och människans inneboende 

erfarenhet (Alvesson & Sköldberg 1994). Fenomenologin som undersökningsförfarande betonar 

subjektivitet, beskrivning, och tolkning av omvärlden (Denscombe 2009). Den subjektiva 

upplevelsen tillsammans med den erfarenhet som har bildats genom livets gång blir 

utgångspunkten, och objektet för studierna blir fenomenvärlden. Fenomenvärlden avtäcks genom 

att skilja den reella världen från studieobjektet, vilket placerar den som studerar i den värld där 

inneboende fenomen visar sig, vilket kallas fenomenologisk reduktion (Alvesson & Sköldberg 

1994).  

Denscombe (2009) definierar fenomen som: ”… något som är bekant för oss genom våra sinnen. 

Vi ser, hör, berör, smakar eller känner lukten av det. Det erfars och upplevs direkt, snarare än 

att förståndsmässigt begripas som ett abstrakt begrepp eller en teori. Ett fenomen är som sådant 

något vi ännu inte – trots att vi upplevt det – har förstått genom analys, föreställning eller 

teoretisering” .  

När den fenomenologiska reduktionen har genomförts och den som studerar har nått till fram till 

ett enskilt fenomen återstår att härleda det generella fenomenet från det enskilda fenomenet 

(Alvesson & Sköldberg 1994; Ekström et al 2003). I vår studie innebär ”att härleda det generella 

fenomenet från det enskilda fenomenet” att vi utifrån det empiriska materialet (enskilda 

kommentarer på företagsbloggar) ska kunna härleda något gemensamt för en samling 
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kommentarer på företagsbloggarna. Ur kommentarerna vill vi således få fram ett mönster.  Ett 

mönster är en märkbart åtskiljd helhet som framkommer ur en kontext. Den kan inte separeras 

och studeras som en egen enhet åtskiljd från omgivningen, det vill säga att om ett mönster tas ur 

sitt sammanhang så är det inte längre ett mönster. Vidare kan en upplevelse ses som ett mönster 

som uppstår ur ett sammanhang (Thompson et al 1989).  

Att få fram ett mönster eller att härleda det generella fenomenet från det enskilda fenomenet görs 

enligt fenomenologin genom ”väsensskådande”. Väsensskådande är en slags jämförande analys 

av material som sker i tankevärlden hos den som studerar fenomen. Genom att i tankevärlden 

hitta något gemensamt för ett insamlat empiriskt material når den som studerar fram till något 

gemensamt för en hel grupp fenomen, och detta gemensamma är vad som konstituerar ”väsendet” 

(Alvesson & Sköldberg 1994; Ekström et al 2003). Fenomenologens uppgift är att presentera 

erfarenheter och upplevelser på ett sätt som är så nära originalet som möjligt. Vilket innebär att 

den som studerar måste "se genom andras ögon" och att på så sätt förstå ting som den som är 

berörd förstår dem.  (Denscombe 2009)    

2.1.1	  Hermeneutik	  	  
Vår empiri bygger på de kommentarer som företagsbloggarna har gett upphov till. Det krävs 

därmed en tolkning av de inlägg som läsarna gör. Det angreppssätt, som vi har valt, för en sådan 

analys av dokument är en hermeneutisk metod. Hermeneutiken kan användas för att analysera 

den fenomenologiska inriktningen. Att endast betrakta och beskriva räcker inte, utan betraktandet 

har förståelsens struktur och därmed måste tolkning tillkomma (Nationalencyclopedin, b). 

Hermeneutik är ett synsätt för tolkning och förståelse av texter där den centrala idén är att de 

forskare som analyserar en text ska försöka tänka sig in i den skrivandes situation för att bättre 

kunna få fram textens innebörd (Bryman & Bell 2005; Alvesson & Sköldberg 1994). Den 

hermeneutiska ansatsen tycks vara passande för vår studie då vi genom att tolka läsarnas inlägg 

vill förstå vilken typ av upplevelse de erfarit. Vidare handlar hermeneutiken om relationen mellan 

delar och helheter. För att förstå helheten måste de olika delarna av helheten förstås medan 

"meningen hos en del endast kan förstås om det sätts i samband med helheten" (Alvesson & 

Sköldberg 1994:115). Då Schmitt (1999a) menar att en upplevelse bygger på de olika 
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dimensionerna förnimma, tänka, känna, agera och relatera borde de senare kunna ses som delar 

av den holistiska2 upplevelsen, vilket vidare bekräftar den hermeneutiska ansatsen.   

2.1.2	  Språket	  som	  upplevelseförmedlare	  	  
För att genomföra denna studie har vi varit beroende av att studera kommentarer vilka författats 

av de som läser företagsbloggarna. Från dessa kommentarer har vi sedan tolkat den upplevelse 

som har framkallats hos läsaren. Språket har därmed en betydande roll för de slutsatser vi 

genererar. Att upplevelser är en dimension av det mänskliga språket fastslogs i forskning av 

psykologerna Brown och Fish (1983), där de visade att verb som beskriver upplevelser vanligtvis 

refererar till stimulit som har framkallat upplevelser och inte till personen som upplever.  Detta 

visar sig exempelvis i en mening som har formen "X gillar Y" och i frågor som: "är detta på 

grund av att X är en typ av person som generellt tycker om andra människor, eller är det på grund 

av att Y är en typ av människa som andra människor oftast tycker om?". Brown och Fish (1983) 

kom fram till att i majoriteten av fallen antar de som blir tillfrågade det senare alternativet, att Y 

är en person som oftast gillas av andra. Vilket visar på att ord som "beundransvärd", "attraktiv" 

och liknande upplevelseord alla refererar till det stimuli som framkallade upplevelsen och inte till 

personen som genomgår upplevelsen. Inom psykologin har psykologer, och psykoanalytiker i 

synnerhet, sett språket som nyckeln in till människans själ och speciellt till det omedvetna 

(Argaman 2010). Språk anses också vara det bästa verktyget forskare har för att undersöka 

känsloupplevelser eftersom ord fungerar som etiketter för subjektiva upplevelser (Ortony et al 

1987).    

Hur kan vi som författare förstå och sätta oss in i andra människors känslor och upplevelser? 

Svaret på den frågan hittar vi inom psykologin och områden för empati. Termerna empati och 

sympati kan ha samma konnotation, men vissa föredrar att dela upp dem. Termen sympati 

reserveras av vissa åt ett mindre intensivt medkännande av någon annans känslor och upplevelser 

(Evans 2002). Vi väljer dock att kalla dem båda för empati. Empati definieras som förmågan att 

förstå och dela andras emotionella tillstånd och sensationer (de Wied et al 2010; Singer 2006). 

Empati består av en affektiv och en kognitiv komponent. Den affektiva komponenten av empati 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2	  Holism:	  ”Teori	  som	  hävdar	  att	  helheten	  är	  mer	  än	  summan	  av	  delarna”	  (SAOL)	  
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pekar på det känslotillstånd som framkallas som en reaktion på en annan individs emotionella 

upplevelse. Den kognitiva komponenten av empati består av människans förmåga att förstå en 

situation utifrån en annan persons synvinkel (Hooker et al 2010). 

2.2	  Metod	  och	  ansats	  	  
Syftet med uppsatsen är att generera kunskap om varumärkesupplevelser i samband med 

företagsbloggar. Detta gjordes genom en kvalitativ metod, i form av netnografi, som i förhållande 

till en kvantitativ metod ger en mer detaljerad bild av upplevelserna (Bryman & Bell 2005). 

Vidare gav den kvalitativa metoden oss möjligheten att noggrant studera interaktionen mellan 

företag och de som kommenterar, samt mellan läsare och läsare som interagerar i 

kommentarsfälten på företagsbloggarna. I en netnografisk metod, som i grunden bygger på 

observationer av textuella diskurser, används offentlig information som är tillgänglig på 

onlineforum för att identifiera och förstå olika konsumentgrupper (Kozinets et al 2002). Eftersom 

målet även var att hitta ett mönster mellan de olika företagsbloggarna ansåg vi att en kvalitativ 

metod var lämplig (Patel et al 1994). Netnografi valdes i sin tur då metoden ger en möjlighet att 

samla information i ett naturligt sammanhang (Kozinets et al 2002). Bloggarna vi har studerat 

kan ses som en naturlig plattform för de människor som är intresserade av respektive företag, 

dess varumärke och produkter att samlas. En blogg ger också fördelen att läsarna kan lämna 

kommentarer anonymt, och därmed kan en uppfattning om deras upplevelser tolkas utifrån en 

situation där de inte vet att de studeras.   

Det kvalitativa synsättet är inriktat på individen och hur denna tolkar och bildar en verklighet. 

Människan, ofta i interaktion med andra, är central för synsättet. Den kvalitativa metoden är 

oftast induktiv, vilket innebär en utgångspunkt i empirin för att sedan formulera hypoteser eller 

teorier (Backman 1998). Det är också denna utgångspunkt vi har haft i arbetet med uppsatsen. 

Kritiker till den induktiva ansatsen menar på att den förutsätter att forskarna har ett öppet sinne 

och inte låter sig begränsas. Detta menar kritikerna är en omöjlighet då människan inte kan gå in i 

en situation utan tidigare erfarenheter med ett öppet ofärgat sinne som inte låter sig påverkas av 

tidigare erfarenheter. Kritikerna menar vidare att alla har fördomar rörande vad som är viktigt och 

mindre viktig, vilket i sin tur färgar en empirisk undersökning genom att påverka vilken data som 

samlas in (Jacobsen 2002). Både den induktiva och den deduktiva metoden har också kritiserats 
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för att inte representera verkligheten. Bakgrunden till detta påstående är de olika tolkningssteg 

som verkligheten måste passera innan den blir nedskriven på papper. Jacobsen (2002) målar upp 

tolkningsprocessen vid en induktiv ansats: 

1. Den som blir undersökt ger först sin tolkning av verkligheten. 

2. Den som forskar tolkar sedan den information som hon får av den som undersöks (vilken redan 

har tolkat verkligheten en gång) 

3. Den som läser forskarens alster gör sedan sin tolkning av forskarens undersökning. 

Detta synsätt på oförmågan att kunna komma åt verkligheten förutsätter att människan konstant 

tolkar sin verklighet, jämfört med att uppleva den direkt så som den är. Arbetet med uppsatsen 

förutsätter en tolkning av litteratur och kommentarer. Eftersom det inte är vi som direkt upplever 

vad de som kommenterar känner måste vi på ett så neutralt sätt som möjligt tolka vad dem 

förmedlar. Resultat blir därmed inte en absolut sanning men en sanning inom de ramar som 

uppsatsen håller sig. 

2.2.1	  Datainsamling	  	  
Insamling av data påbörjades i början av maj 2010 och fortsatte genom juni och juli. 

Kommentarerna på bloggarna har vi läst och studerat dels i intensivare perioder och dels 

kontinuerligt. Totalt har vi granskat cirka 4600 kommentarer. Fördelning av kommentarer mellan 

bloggarna är ojämn där ca 80 % av kommentarerna kommer från Sony Ericssons blogg, 15 % 

från BlackBerrys och 5 % från Palms. Det bör dock poängteras att till ett av Sony Ericssons 

inlägg var antalet kommentarer cirka 2000 stycken (av de 4600), strax över 40 % av det totala 

antalet. Detta inlägg skrevs i början av maj och kommenterades fortfarande vid slutet av denna 

studie. Vi valde därefter successivt ut kommentarer som vi ansåg representera de delar vi valt att 

analysera. Det totala antalet kommentarer vi valt ut är 40 stycken, 23 från Sony Ericsson (57 

procent), 11 från BlackBerry (28 procent), och 6 från Palm (15 procent). 

Många av kommentarerna är inte direkt relaterade till det ursprungliga inlägget från företagets 

sida utan kan gälla helt andra saker. I redovisningen av kommentarerna i analysen har vi därför 

valt att presentera till vilket inlägg (från företaget) som kommentaren är gjord endast med hjälp 

av datumet. Vi anser att kommentarerna kan förstås utan att läsaren ska behöva läsa företagets 
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inlägg och om så inte är fallet förklarar vi omständigheterna. Vidare redovisas även det datum då 

kommentaren har skrivits, detta för att underlätta i fall läsaren själv skulle vilja granska 

kommentarerna. Det bör dock poängteras att när det gäller BlackBerrys blogg och redovisning av 

dessa kommentarer är endast det datum då inlägget från BlackBerry är skrivit med. Detta på 

grund av att datumen inte visas på bloggen utan endast antal dagar efter inlägget vilket vi inte 

ansåg lika tydligt. Vid en eventuell granskning borde detta dock inte vara något problem då 

läsaren istället kan söka efter namnet på den som kommenterar.  

Uppsatsen bygger på analys och tillämpning av sekundärdata. Vid insamlingen av data användes 

litteratur i form av böcker och artiklar, för att närmare bekanta oss med de begrepp och teorier 

som uppsatsen bygger på. Diverse metodböcker användes dessutom för att bättre kunna 

genomföra den empiriska studien. Informationen som samlades in från bloggarna bör vidare ses 

som sekundärdata då de skrevs för ett annat ändamål (Bryman & Bell 2005). 

2.2.2	  Urval	  	  
Innan vi började med arbetet kring uppsatsen hade vi en generell bild av att företagsbloggar blivit 

mer och mer populära bland företag. Detta i kombination med den upplevelsebaserade 

marknadsföringen gjorde oss nyfikna på hur företagsbloggen passar in i en värld där företags 

upplevelseerbjudande blir en allt viktigare del av varumärket.  

De bloggar vi valt att studera har vi valt ut genom att först informera oss om vilka 

företagsbloggar som finns att läsa på Internet. Vi hade redan innan arbetet med uppsatsen följt 

Sony Ericssons blogg under cirka ett halvår. Då vi tyckte att denna blogg var intressant och att 

den dessutom har ett stort antal läsare (att bedöma från antalet kommentarer på bloggen) föll det 

sig naturligt att vi sökte efter fler företagsbloggar inom samma bransch, mobiltelefonbranschen, i 

hopp om att dessa också skulle ha många kommentarer. Till slut kom vi fram till ytterligare två 

bloggar. Den ena tillhör det amerikanska företaget Palm som tillverkar mobiltelefoner och sitt 

eget operativsystem för mobiltelefoner (WebOS). Den andra bloggen tillhör det kanadensiska 

mobiltelefonbolaget Research In Motion (RIM) som tillverkar mobiltelefonerna BlackBerry. 

Dessa bloggar valde vi då de jämfört med andra bloggar inom samma bransch, som vi kunde 

hitta, finns förhållandevis rikligt med kommentarer att studera.  
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Urvalet av bloggar skulle därmed kunna betecknas som ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval omfattar ett undersökningsmaterial som för närvarande råkar finnas 

åtkomliga för undersökaren (Bryman & Bell 2005). Vi ansåg att ett bekvämlighetsurval baserat 

på antal kommentarer vara mest lämpligt då det är kommentarerna som är av vikt för studien.  

Genom att läsa kommentarerna på bloggarna framkom ett mönster som vi senare skall presentera. 

De kommentarer vi har valt ut och presenterar i analysen är de som vi anser främst representera 

läsarnas upplevelser. De kommentarer vi har valt ut styrker därmed mönstret, teorin och de 

slutsatser vi har dragit.  

2.2.3	  Tillvägagångssätt	  	  
Vi har följt bloggarna kontinuerligt under en period av tre månader, maj-juli 2010. Det mönster 

som presenteras i uppsatsen är både ett resultat av intensiv läsning och av regelbundna 

uppdateringar. I början av arbetet med uppsatsen läste vi intensivt igenom de kommentarer som 

då fanns skrivna på bloggarna, samtidigt som vi bildade oss en preliminär bild av de upplevelser 

som bloggläsarna till synes fick genom att läsa bloggarna. Grunden till mönstret framkom tidigt i 

arbetet med uppsatsen men har reviderats och finjusterats ett antal gånger för att framträda 

klarare, då vi kontinuerligt fortsatte läsa de kommentarer som skrevs under den resterande tiden 

av vår studieperiod. Utifrån mönstret vi fann valdes vidare de teorier som hjälper oss i analysen 

av empirin.  

Vi har som tidigare nämnts bland annat valt att undersöka vilka typer av upplevelser som 

förmedlas via företagsbloggarna. För att undersöka detta valde vi att ta hjälp av ett teoretiskt 

ramverk . Ramverket består av de fem dimensionerna av en upplevelse: förnimma, tänka, känna, 

agera och relatera (Brakus et al 2009; Schmitt 1999a). Genom att studera vad de som 

kommenterar på bloggarna skrivit, har vi tolkat dels ord och meningar som representerar de fem 

dimensionerna, dels vilket sammanhang de skrivits i, i enlighet med den hermeneutiska hel-del 

principen, (se avsnitt 2.1.1). Enligt Schmitt (1999a) bör de fem olika dimensionerna användas i 

marknadsföringen för att skapa olika typer av konsumentupplevelser. Teorin utgår alltså från ett 

managementperspektiv, där företag kan använda sig av ramverket för att nå konsumenten. Detta 

kan därmed tyckas gå emot vår undersökning som istället inriktar sig på ett konsumentperspektiv. 
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Vi anser trots detta att de fem dimensionerna är en intressant och givande uppdelning av 

begreppet upplevelse och som vi valt att använda som ett kategoriseringsverktyg.  

2.3	  Metodologiska	  överväganden	  	  

2.3.1	  Alternativa	  metodval	  	  	  	  
En brist med kvalitativ metod är att tolkningen av informationen är subjektiv och därmed 

beroende av den som observerar (Backman 1998). Ett alternativ skulle ha varit en kvantitativ 

studie i form av en enkät. Då skulle respondenterna själva kunna svara på vilka typer av 

upplevelser de genomgår istället för att vi skulle tolka deras diskussion. Olika tolkningsmoment, 

oavsett ansats, är däremot svåra att kringgå, för en enkätundersökning innebär det bland annat att 

respondenterna måste tolka frågorna de ska svara på. Dessutom innebär det et förlitande till vad 

respondenterna skulle säga att de upplevde i motsats till vad de faktiskt upplevde (Bryman & Bell 

2005). En anledning till att vi valde bort denna metod var att vi anser att vårt ämne inte är 

intuitivt förståeligt vilket ökar risken att få många felsvar. En annan anledning till att vi inte valde 

en kvantitativ undersökning var problemet med att få tillgång till respondenterna. Eftersom 

många som kommenterar på bloggar väljer att vara anonyma, skulle enda möjligheten vara att få 

företaget bakom bloggen att lägga upp "vår" enkät, för att sedan göra det frivilligt för besökarna 

att svara på den. Vi ansåg risken att få en låg svarsfrekvens tillsammans med risken att inte få vår 

enkät upplagd på företagens bloggar, var för hög och valde därmed inte detta alternativ.  

Av de kvalitativa metoder som finns att tillgå vid tolkning av dokument anser vi att det bästa 

alternativet till den netnografiska metoden är en diskursanalys. Även inom diskursanalysen 

ifrågasätts om det finns en absolut verklighet att redogöra för, och att det således finns flera 

tänkbara beskrivningar av verkligheten där bilden som klargörs är en speciell sådan beskrivning. 

Människor vill uppnå någonting då de talar eller skriver och diskursanalysen fokuserar på de 

strategier som människor tar användning av när de försöker uppnå sina syften. Undersökaren bör 

skeptiskt tolka diskurserna för att leta efter det syfte som döljer sig bakom sättet att presentera 

något (Bryman & Bell 2005). Vi valde dock inte diskursanalys eftersom fokus inte ligger på det 

bakomliggande syftet med texten. Om syftet med att skriva ett inlägg på en företagsblogg 

exempelvis skulle vara att få en bättre komponent till sin produkt, borde den som skriver en 

kommentar skriva om varför det behövs genom att relatera till sin egen upplevelse av 
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komponentens prestanda. Vi försöker i detta fall utröna vad det är för sorts upplevelse som 

förmedlas och framkallas snarare än att försöka tolka syftet med att förmedla upplevelsen. Därför 

valde vi istället den netnografiska metoden där vi sätter oss in i läsarens situation för att tolka 

själva upplevelsen.  

2.3.2	  Trovärdighet	  	  
Reliabilitet och validitet är viktiga kriterier för kvaliteten i en undersökning. Forskare har dock 

ifrågasatt begreppens relevans för kvalitativa studier, då det handlar om huruvida ett mått är 

stabilt eller om instrumentet mäter det det avser att mäta, vilket är bättre anpassat för kvantitativa 

studier (Bryman & Bell 2005). Då vår undersökning är av kvalitativ art måste vi istället försäkra 

oss om att undersökningen är tillförlitlig på andra sätt.  

Det finns andra kriterier som en del forskare menar är bättre anpassade till kvalitativa studier, då 

det istället för en absolut sanning om verkligheten, som kvantitativa studier avser mäta, finns 

flera hållbara beskrivningar av verkligheten. Ett sådant grundläggande kriterium är trovärdighet 

(Bryman & Bell 2005). Då allt material till vår empiriska undersökning finns fritt att tillgå för 

den som så önskar är vår undersökning lätt att konfirmera. Vårt sätt att förstå det insamlade 

empiriska materialet som ligger på de studerade företagsbloggarna, måste naturligtvis inte 

stämma överens med någon annans tolkning. Dock vill vi påstå att vi i vår undersökning har 

använt teori och empiri på ett sådant sätt att den valda teorin styrker de delar som skapar 

helheten, nämligen våra slutsatser. 

Något som skulle kunna påverka trovärdigheten i uppsatsen är skillnaden i antalet kommentarer 

på de tre företagsbloggarna. Det mönster som framkommit är dock inte en sammansättning av de 

tre bloggarna utan framträder på varje enskild blogg. Slutsatserna är inom ramen för denna studie 

giltiga och vi vill inte utesluta att de även är giltiga i andra fall då vi hade kommit fram till 

samma resultat även om vi bara studerat två bloggar. Det bör dock poängteras att det handlar om 

företagsbloggar och att bloggar i andra syften troligen medför andra slutsatser. 

2.3.3	  Kritiska	  aspekter	  	  
Ett problem som ofta nämns i samband med undersökningar på internet är den ständiga 

förändring som sker. Webbplatser kan uppdateras när som helst och information kan uppdateras, 
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försvinna eller förändras på väldigt kort tid (Bryman & Bell 2005). Vad gäller de bloggar vi har 

valt att undersöka har vi främst i samband med Sony Ericssons blogg märkt av en sådan snabb 

förändring. På bara ett dygn kan antalet kommentarer till ett inlägg ha utökats med flera hundra. 

Kommentarerna lägger sig dock i kronologisk ordning efterhand som de skrivs, vilket underlättar 

för läsningen. Men eftersom uppdateringarna sker med sådan snabbhet menar vi att det är 

oundvikligt att inte missa något. Vi anser dock att det mönster som vi funnit inte torde påverkas 

av detta då det är en övergripande bild som vi velat fånga.  

Ett annat problem som nämnts i metodlitteraturen gäller autenticiteten, då det inte nödvändigtvis 

förklaras vem som ligger bakom informationen som framkommer (Bryman & Bell 2005). I 

samband med bloggarna anser vi som tidigare nämnts att det faktum att de som kommenterar i de 

flesta fall väljer att vara anonyma inte är ett problem då en mer ärlig synpunkt kan framföras.  

Det skulle även kunna diskuteras huruvida de som läser och kommenterar på företagsbloggarna 

är representativa för den allmänne kunden. Vi hävdar att de som använder bloggarna, framförallt 

de som kommenterar frekvent, istället är mer intresserade, engagerade och insatta i respektive 

företags produkter än de flesta andra ”vanliga” kunder. Vi anser inte heller detta vara ett problem 

då vår studie rör upplevelser i samband med företagsbloggar och då nödvändigtvis måste förhålla 

oss till vad som faktiskt skrivs där.  

Slutligen bör det även kommenteras att antalet kommentarer på Sony Ericssons blogg överskrider 

antalet kommentarer på både Palms och BlackBerrys bloggar. Vi har dock i generella drag funnit 

samma mönster på alla tre bloggar, vilket framkommer i analysen, varför vi inte anser detta vara 

ett problem. Det följer dock naturligt att kommentarer från Sony Ericssons blogg är oftare 

citerade i uppsatsen.  

2.3.3.1	  Källkritik	  	  

Vi anser att de källor vi använt oss av är tillförlitliga. I första hand har böcker och artiklar från 

erkända författare inom området använts (vilket har verifierats av att författarnas namn ofta 

nämns som källor och hänvisas till i forskning inom respektive område) och i andra hand diverse 

internet sidor för att söka fakta och information. I den empiriska insamlingen av data har 

uteslutande internet använts som källa, vilket är naturligt då vårt syfte varit att undersöka 

företagsbloggar.  
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Då uppsatsen rör vissa teoretiska områden vi ej är specialiserade inom (psykologi och semantik), 

har vi när det kommer till dessa i första hand letat oss fram genom att studera kurslitteratur som 

ingår i grundkurserna på Lunds Universitet inom respektive område. Utifrån denna litteratur har 

vi bildat oss en förståelse för ämnena, läst källorna, och letat oss vidare till aktuell forskning.  
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3	  Teori	  	  	  
Genom den teori vi har valt, lägger vi grunden för upplevelseparadigmet genom att först förklara 

upplevelsens beståndsdelar med teorier om upplevelsens dimensioner, varumärkesupplevelser 

och vilka upplevelser som konsumenter antas ha i förhållande till varumärket. Vidare utökar vi 

teoribilden med teorier rörande interaktion och förväntningar för att bättre kunna förstå de 

varumärkesupplevelser som konsumenter har i samband med företagsbloggar. 

3.1	  Upplevelser	  	  

3.1.1	  Upplevelsens	  två	  dimensioner	  	  
Upplevelser länkas ofta samman med underhållning, dock är det inte underhållning i rent 

nöjessyfte som Pine & Gilmore (1999) förespråkar med upplevelseekonomin. Med en 

upplevelseekonomi menar de istället att kunden ska engageras. Upplevelseekonomin uppmuntrar 

till att skapa upplevelser hos kunden för att på så sätt differentiera sitt erbjudande från 

konkurrenterna.  

Upplevelser har två dimensioner. Den första dimensionen är deltagande, vilken pekar på hur pass 

delaktig kunden är i upplevelsen. Konsumenten kan vara antingen helt passiv, då hon inte direkt 

påverkar framförandet eller händelsen, som exempelvis vid ett operabesök då kunden sitter 

passivt och lyssnar. Konsumenten kan också vara aktiv i framförandet eller händelsen, som när 

hon deltar i egenskap av publik vid Monaco Grand Prix, och hennes blotta närvaro tillsammans 

med resten av publikens närvaro utgör en del av upplevelsen (Pine & Gilmore 1999). Mossberg 

(2003) förtydligar dimensionen deltagande genom en uppdelning i tre grader baserat på olika 

former av närvaro. En del upplevelser kräver endast mental närvaro, som att titta på tv eller 

lyssna och se på en musikvideo på internet. Andra upplevelser kräver även en fysisk närvaro t.ex. 

ovannämnda operabesök. Den tredje graden av upplevelser kräver förutom mental och fysisk 

närvaro också att konsumenten är medproducent till händelsen, exempelvis som deltagare i en 

dyklektion. Vidare påverkas deltagandet av hur standardiserat erbjudandet är.  
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En musikvideo på internet är betydligt mer standardiserat än en dyklektion som kan anpassa sig 

efter kundens behov (Mossberg 2003).  

Den andra dimensionen beskriver hur pass absorberad eller uppslukad en person är i en 

upplevelse. Att vara absorberad i en upplevelse definieras som att individen är fokuserad på 

upplevelsen genom att ta in den i medvetandet. Som motsats till att vara absorberad innebär en 

uppslukande upplevelse att kunden går in i upplevelsen, då individen fysiskt blir en del av 

upplevelsen. Det vill säga hur pass engagerad konsumenten är i upplevelsen. En person som läser 

ett test av årets utbud av skidor är mentalt absorberad i upplevelsen att läsa om skidorna. En 

person som istället åker ett teståk med årets nya skidor, och upplever hur de är att åka på, sjunker 

in i upplevelsen att teståka på skidorna och att uppleva hur de är att åka på (Pine & Gimore 1999; 

Mossberg 2003).  

Dessa två dimensioner avgränsar tillsammans upplevelsens fyra olika världar, vilka är: 

underhållning, bildande, verklighetsflykt, estetiken. De flesta upplevelser definierar vi människor 

som underhållning, vilken vi passivt absorberas in i, som när vi avnjuter en spännande film eller 

lyssnar på musik vi tycker om. Dock är det långt ifrån alla upplevelser vi erfar som 

underhållning, vilket banar väg för att framkalla upplevelser som bygger på utbildning, 

verklighetsflykt, och estetik (Pine & Gilmore 1999). 
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En bildande upplevelse är en upplevelse som grundligt informerar och ger konsumenten en 

kunskap som är viktig för att exempelvis göra ett väl övervägt köpbeslut. För att grundligt 

informera konsumenten och utbilda konsumenten om en produkt eller tjänst krävs ett aktivt 

deltagande från konsumenten som kan vara antingen intellektuellt eller fysiskt. Ett exempel på 

detta är skidåkaren som teståker sidor istället för att läsa om skidornas egenskaper i ett test. 

Upplevelser som innebär en verklighetsflykt är underhållningsupplevelsens nemesis. Den som 

upplever en verklighetsflykt är försjunken i upplevelsen och deltar aktivt i hur upplevelsen 

utspelar sig. Exempel på en verklighetsflykt är att sätta sig i en skön fåtölj på en kaffebar mitt på 

dagen för att samla krafterna och fly verkligheten en kort stund. Verklighetsflykt kan också vara 

att åka till Disneyland och uppleva en värld som har lite gemensamt med vardagen. I den 

estetiska upplevelsen är den som upplever försjunken i upplevelsen men denne påverkar inte hur 

upplevelsen utspelar sig. Poängen med en estetisk upplevelse är att tillgodose ett begär som 

innebär att individen helt enkelt vill vara där den är. Som att åka högst upp i Empire State 

Building och titta ut över New York för att uppleva utsikten, eller att sitta på The Ritz i London 

och dricka afternoon-tea. Personen tar sig till en plats, upplever, påverkar inte hur upplevelsen 

Underhållning Utbildning 

Estetik Verklighetsflykt 

Passivt 

deltagande 

Aktivt 

deltagande 

Absorberad 

Försjunken 

Figur 2: Upplevelsens olika världar (Pine & Gilmore 1999)  
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utspelar sig, och går sedan där ifrån med upplevelsen kvar i form av ett minne för livet (Pine & 

Gilmore 1999). Sammanfattningsvis leder en underhållningsupplevelse till att den deltagande 

personen känner, en bildande upplevelse till att lära, upplevelser som innebär verklighetsflykt till 

att göra och en estetisk upplevelse till att vara (Mossberg 2003).  

3.1.2	  Varumärkesupplevelser	  	  
Begreppet varumärkesupplevelse är inte helt självklart. Schmitt (1999a) och Brakus et al (2009) 

menar att när en konsument kommer i kontakt med ett företag, t.ex. vid informationssökning, 

inköp eller konsumtion, blir den exponerad för olika varumärkesrelaterade stimuli. Dessa kan 

vara varumärkesidentifierande färger och typografi (ex. McDonalds gula M mot den röda 

bakgrunden), former och slogans ( Nikes "Just do it") eller maskotar och andra karaktärer. Vidare 

framträder varumärkesrelaterande stimuli som en del av ett varumärkes design och identitet, 

paketering och marknadskommunikation, samt i de miljöer där varumärket marknadsförs eller 

säljs. Brakus et al (2009) menar att det är sådan varumärkesrelaterande stimuli som utgör källan 

för kundens subjektiva, interna respons, vilken är varumärkesupplevelsen. När responsen är 

medveten och långsiktig bör den framkalla tillfredsställelse och lojalitet. Marknadsförare kan 

försöka styra varumärkesupplevelsen mot den identitet som företaget vill utstråla, genom att 

använda sig av fem ”Strategic Experiential Modules” (SEM) vilka kort kan definieras som 

upplevelsebärare (Schmitt 1999a). 

Begreppet varumärkesupplevelse definieras som: "subjective, internal consumer responses 

(sensations, feelings, and cognitions) and behavioral responses evoked by brand-related stimuli 

that are part of a brand’s design and identity, packaging, communications, and environments."  

(Brakus et al 2009, s.2)  

Varumärkesupplevelsen kan vara både långlivad och kortlivad, den kan också påverka 

kundnöjdhet, varumärkeslojalitet, och varumärkespersonlighet (Brakus et al 2009). 

Varumärkesupplevelser har också förmågan att påverka konsumentens köpintentioner 

(Zarantonello & Schmitt 2010) varför konsumentens upplevelser måste hanteras på samma sätt 

som varumärkesidentieten måste hanteras.   
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Begreppet varumärkesupplevelse står i kontrast och skiljer sig från andra mer traditionella 

marknadsföringsbegrepp. Till skillnad från attityder, som är mer generella utvärderingar baserade 

på antagande och automatiska affektiva reaktioner, så är varumärkesupplevelse en mer specifik 

utvärderande bedömning av varumärket som utlöses av specifika stimuli. Involvement baseras på 

behov och intresse som motiverar kunden att köpa ett visst märke. Schmitt menar att upplevelser 

kan uppkomma även om kunden inte har ett tidigare intresse eller har ett tidigare band till märket. 

Attachment är ett starkt emotionellt band medan inom varumärkesupplevelser är detta bara en del 

av en större helhet. Däremot menar Gautier (2003) att lojalitet kommer av att varumärket lyckas 

skapa just ett emotionellt band med kunden och bör därmed ses som ett viktigt begrepp inom 

varumärkesmarknadsföring. Slutligen handlar associationer och varumärkes-image om vilka 

egenskaper som konsumenter tillskriver varumärket, medan varumärkesupplevelser ger uttryck 

för faktisk respons (Schmitt 1999b).  

Varumärkesupplevelse kan dock tyckas relativt likt den traditionella marknadsföringens 

värdeproposition, som enligt Aaker (1996) är en presentation av de funktionella, emotionella och 

självförverkligande förmåner som ett varumärke erbjuder kunden. En effektiv värdeproposition 

bör leda till en relation mellan kunden och varumärket samt driva köpbeslutet. Som beskrivits 

tidigare handlar de funktionella förmånerna om de produktattribut som ger nytta åt konsumenten. 

Emotionella förmåner ger kunden en positiv känsla när hon använder produkten. Slutligen kan 

användningen av ett varumärke bli en symbol för en persons självförverkligande genom att 

tillfredsställa individens behov av att uttrycka sin individualitet. 

Enligt Kapferer (2008) är värdepropositionen eller varumärkeskonceptet, vilket definieras som en 

unik kombination av attribut vilka kan vara både immateriella och materiella, en grundpelare i 

varumärkessystemet. Varumärkeskonceptet är de egenskaper och värderingar som vi förknippar 

med den andra grundpelaren: de upplevelser konsumenten får genom utnyttjandet av produkten. 

Den sista delen är det namn eller symbol som uttrycker en försäkran om vad som ligger bakom 

produkten eller tjänsten och vad den står för.  
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Figur 3: Varumärkessystemet (Kapferer 2008) 
 

Tillskillnad från Schmitt (1999a) menar Kapferer (2008) att de är dessa tre som tillsammans 

utgör konsumentens kumulativa varumärkesupplevelse och gör varumärket till mer än bara ett 

namn och en symbol.   

3.1.3	  Fem	  typer	  av	  upplevelser	  	  
Konsumenten ska inte bara få en upplevelse genom konsumtion av produkten utan även genom 

marknadsföringen. För att företag skall kunna skapa olika typer av varumärkesupplevelser genom 

marknadsföring introducerar Schmitt (1999a) konceptet Strategic Experiential Modules (SEMs). 

SEMs modulerna är de olika typer upplevelser som konsumenten upplever i samband med ett 

varumärke, och dessa är: sensoriska upplevelser, affektiva upplevelser, kognitiva upplevelser, 

fysiska upplevelser, och relationella upplevelser.  

1. Sensoriska upplevelser: innefattar människans fem sinnen - syn, hörsel, lukt, smak, och 

känsel. Företag klär sina varumärken i en kostym vilken ska ge olika sensoriska upplevelser. 

Sensoriska upplevelser kan framkallas av exempelvis en produkts fysiska egenskaper som en 

vacker design, produktens förpackning, marknadsföringsmaterial som broschyrer och kataloger 

kan ge en sensorisk upplevelse. Genom att aktivera människans sinnen ger företag uttryck för sig 

och sitt varumärke, och genom sinnen får konsumenten ett intryck av företaget. Genom 

sensoriska upplevelser kan företag motivera kunder, addera värde till marknadserbjudandet, och 

differentiera produkter och varumärken.   

2. Affektiva upplevelser: genom att tilltala människans affektiva förmågor knyts olika känslor 

till ett varumärke genom olika upplevelseerbjudanden. Känslorna är sina egna knutpunkter och de 

påverkar andra aktiviteter genom att sluka mycket av vår energi. Känslor kan vara antingen enkla 

eller komplexa. Människans enkla känslor är komponenterna i känslolivet, och dessa är: ilska, 

Värdeproposition	  

Varumärkesnamn	  
och	  symbol	  

Produkt-‐	  eller	  
tjänsteupplevelse	  
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avsky, rädsla, glädje, sorg, och förvåning (Sauter et al 2010). Komplexa känslor är känslotillstånd 

som kombinerar två eller fler av de enkla grundläggande känslorna (Power & Tarsia 2007). I 

motsats till Power & Tarsia (2007) menar Burgstaller et al (2007) att komplexa känslor är alla 

andra känslor utöver de enkla. Framkallandet av komplexa känslor är beroende av våra tidigare 

inlärda erfarenheter. En komplex känsla kan exempelvis vara känslan av att något är pinsamt 

(Golan & Baron-Cohen 2006), och anledningen till det är att vi har lärt oss genom tidigare 

erfarenheter att situationen är pinsam.  

Under konsumtion finns det 16 olika emotioner som är ofta återkommande i olika 

konsumtionssituationer (ilska, missnöje, oro, vemod, rädsla, skam, avundsjuka, ensamhet, 

romantisk kärlek, kärlek, stillhet, belåtenhet, optimism, glädje, spänning, förvåning) (Richins 

1997). Dessa 16 olika emotioner kan klassificeras utifrån två dimensioner vilka är 

positiva/negativa och inåtriktade/utåtriktade. Utåtriktade och positiva emotioner resulterar i att vi 

rekommenderar konsumtionsupplevelsen till andra medans negativa inåtriktade emotioner gör oss 

till missnöjda konsumenter som går och klagar. Inåtriktade positiva emotioner får konsumenten 

att känna sig speciell och resulterar förmodligen i en återkommande kund. Utåtriktade negativa 

emotioner får konsumenten att hålla sig ifrån en produkt eller en tjänst och aldrig mer använda 

den (Schmitt 1999a).  

Tidig forskning rörande interaktion online menade på att online media var en mindre lämpligt 

kanal för social interaktion då informationsutbytet online präglas av osäkerhet (Daft & Lengel 

1986). Detta på grund av att kommunikation som inte skedde face-to-face antogs sakna allt för 

många sociala ledtrådar som exempelvis ansiktsuttryck, kroppsspråk, uttal, och beröring 

(Dubrovsky et al 1991; Walther 1995). Dessa resultat ifrågasattes senare och Rice & Love (1987) 

fann att sociala gruppmedlemmar började utveckla förmågor som tillät dem att formulera icke-

verbala interaktionsledtrådar i skriven form. Dessa interaktionsledtrådar förekommer bland annat 

i form av smileys vilka konstrueras av ett kolon, ett streck, och en slutparentes för att vissa 

exempelvis glädje (Sherblom 1988). I vissa datormiljöer ersätts automatiskt 

teckensammansättningar som: ":-)" eller ":-(", med en ikon som med grafik visar samma 

ansiktsuttryck som teckensammansättningen. Dessa ikoner kallas då för emotikoner. 

Smileys/emotikoner används för att framhäva en ton eller mening i ett meddelande som 
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förmedlas online (Rezabek & Cochenour 1998) och för att klargöra talarens känslor (Derks et al 

2008).    

3. Tankeupplevelser: tanken bakom kommunikation som framkallar tänkande tillstånd hos 

konsumenten där hon tvingas tänka till, är att locka fram det kreativa tänkandet om varumärken 

och företag. Apples reklamkampanj "I'm a Mac - I'm a PC" är ett exempel på kommunikation 

med målet att få konsumenten att tänka.  

Det mänskliga tänkandet är uppdelat i två olika typer av tänkandet - ett konvergerande och ett 

divergerande (Guilford 1967). Det konvergerande tänkande är ett tankesätt där människan 

anstränger sig för att stegvis minska det mentala fokuset för att komma fram till en lösning. Det 

konvergerande tänkandet ger sig bland annat till känna i hur människan tänker när vi löser 

problem. För att starta det konvergerande tänkandet hos konsumenten krävs att specifika förslag 

och ramar presenteras som konsumenten skall hålla sig inom med sitt tänkande. Divergerande 

tänkande är den typ av tänkande vi använder när vi brainstormar och försöker hitta så många 

idéer som möjligt.  För att sätta igång det divergerande tänkandet krävs det att företag i sin 

kommunikation engagerar konsumentens associativa förmågor för att få henne att öppna upp för 

ännu ej påtänkta möjligheter (Schmitt 1999a).  

Schmitt (1999a) menar på att det bästa sättet att framkalla tankeupplevelser består av tre steg: (1) 

överraska, (2) fascinera, och (3) provocera. Att överraska är grunden för att uppmärksamma och 

sätta igång de mentala tankeprocesserna hos konsumenten. Att sedan fascinera kunden framkallar 

en känsla av nyfikenhet. Sista steget, att provocera, manar till diskussion bland konsumenterna 

och för in varumärket i ett sammanhang.  

4. Handlingsupplevelser: upplevelsemarknadsföring vars mål är att framkalla handlande hos 

konsumenten påverkar dennes beteenden, livsstil, interaktion, eller fysiska kropp. Upplevelser 

som rör sig inom domänerna för individens handlande skall få konsumenten att exempelvis 

uppleva en viss livsstil eller interagera med människor och företag i omgivningen (Schmitt 

1999a). För denna studiens del är handlingsupplevelser som rör interaktion viktigast, vilket 

kommer behandlas separat i avsnitt 3.2. Både när det gäller interaktion med företagen bakom 
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bloggarna och när det kommer till interaktion med andra som också skriver kommentarer på 

företagsbloggarna.  

5. Relaterande upplevelser: Relationsupplevelser kan handla om att konsumenten identifierar 

sig med en referensgrupp eller att konsumenten är medlem i en brand community (Schmitt 

1999a). En brand community är en social enhet som inte endast sammanlänkar varumärket och 

konsumenten utan även konsumenter med andra konsumenter (Muniz & O’Guinn 2001). Det är 

en grupp av ofta geografiskt spridda konsumenter, som har en social relation med varandra. Den 

sociala relationen grundar sig i användandet av en produkt, intresset för en produkt eller upp-

skattningen av ett varumärke (Solomon 2006). En brand community utmärks av en gemensam 

medvetenhet (en kollektiv känsla och djupare känsla av tillhörighet), ritualer och traditioner (ex-

empelvis årliga träffar i varumärkets namn) samt en känsla av moraliskt ansvarstagande (förplikt-

else gentemot gruppen) (Bengtsson & Östberg 2006). Dessa tre utmärkande drag avser även 

andra samhörigheter, skillnaden här är att det gäller inom ramen för ett varumärke (Muniz & 

O’Guinn 2001).  

Marknadsföring i relaterandets namn framkallar starka upplevelser som utgår från människans 

behov av en social identitet (Schmitt 1999a). Freud (1921), skrev att en samling av människor har 

en tendens att bilda en psykologisk grupp. Freud pekade på att identifikationen av någon gemen-

sam egenskap och ägandet av en gemensam substans kunde agera som grund för gruppformatio-

nen. Socialpsykologer reducerar Freuds ovanstående teori till begreppet "social kategorisering" 

(Tarnow 1997). För att social kategorisering skall framkallas krävs inte särskilt mycket, det krävs 

inte ens att medlemmarna i gruppen känner varandra eller känner varandras namn. Att identifiera 

sig med en grupp är ett socialt behov människan har att skilja mellan "vi" och "dem" (Tajfel 

1982).    

 De fem SEMs har olika mål och principer. Det finns många typer av marknadsföring som inrik-

tar sig på en av modulerna men i upplevelsemarknadsföring är modulerna sammankopplade och 

interagerar (Schmitt 1999b). Enligt Gautier (2003) handlar upplevelsemarknadsföring om att få 

varumärkets essens att komma till liv. Med varumärkes essens menas den tidlösa anledning till 

varför en konsument köper ett varumärke. Essens i den meningen har två dimensioner, en funk-

tionell och en emotionell. Den funktionella dimensionen, vad produkten gör, är lättare att förstå 



32	  

	  

än den emotionella dimensionen, det vill säga vad vi känner för den. Essensen är inte enbart det 

som kommuniceras till konsumenten utan vad konsumenten tar med sig från alla varumärkets 

aktiviteter. Detta stämmer överens med Schmitt (1999b) som menar att marknadsförare bör kom-

binera flera av modulerna för att skapa en holistisk upplevelse för konsumenten.  

3.1.3.1	  Upplevelseförmedlare	  	  

Implementering av de fem modulera, sense, feel, think, act och relate sker genom vad Schmitt 

(1999a) kallar Experience providers, hädanefter kallade "upplevelseförmedlare". Upplevelseför-

medlare inkluderar kommunikation i alla dess former, visuell och verbal identitet, produkter, 

varumärken, miljöer, elektronisk media och människor. Upplevelseförmedlare är således en kanal 

för att förmedla/framkalla olika typer av upplevelser. För att skapa en upplevelse måste 

upplevelseförmedlarna vara sammanlänkade och konsekventa över tid. Det vill säga att alla kon-

taktytor som kunden har med företaget måste vara samstämmiga och förmedla konsekventa upp-

levelser. I denna uppsats är bloggen en upplevelseförmedlare som behandlas separat från företa-

gens övriga upplevelseförmedlare.    

3.2	  Interaktion	  	  
Företag som använder sig av upplevelsemarknadsföring ger liv åt varumärket och dess essens 

bland annat i form av upplevelser och interaktioner (Gautier 2003). O'Dell (2002) menar att upp-

levelser till stor del framkallas av den interaktion som förekommer mellan olika människor. In-

teraktiv marknadsföring blir allt populärare och växer allt snabbare (Barwise & Farley 2005). 

Interaktiv marknadsföring kan definieras som en två-vägs kommunikation med möjligheten för 

människor och företag att kommunicera omedelbart, oavsett begränsningar i tid och rum (Vlasic 

& Kesic 2007). Interaktivitet har skapat ett nytt system där köpare och säljare kan träffas när som 

helst, var som helst så länge där finns internetuppkoppling. I detta system kan marknadsföringen 

göras ner på individnivå och erbjudandet kan bli mer flexibelt och anpassat till en specifik kund 

(Barwise & Farley 2005).  

Mossberg (2003) har utvecklat en modell som speglar de olika interaktioner som påverkar kon-

sumentens upplevelse. Fokus i modellen är en aktiv och deltagande konsument. I modellen är 

upplevelsen en process där interaktionen med personalen och andra kunder i upplevelserummet 

påverkar konsumenten upplevelse. Dessa tre delar förklaras närmare nedan.  
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Figur 4: Interaktionens olika delar (Mossberg 2003) 

3.2.1	  Interaktion	  i	  upplevelserummet	  	  
Modellen visar att interaktioner sker i upplevelserummet som är den kontext eller plats där möten 

sker (Mossberg 2003). Denna plats behöver inte vara fysisk, utan kan ses som en kontaktpunkt 

där konsumenterna möter företaget, deras varumärken eller produkter. Ett företag har vanligtvis 

mer än ett upplevelserum exempelvis: en butik, en mässa, kundtjänst eller en hemsida (Ørnbo et 

al 2005). Upplevelserummet kan påverka konsumenten dels genom fysiska faktorer som produk-

ter, inredning eller ljudnivå och dels genom sociala faktorer som är de andra människorna i upp-

levelserummet. Men konsumenten kan i sin tur påverka upplevelserummet och vara med att 

bygga det (Mossberg 2003). O’Dell (2002) menar att upplevelserummet, som han dock kallar 

upplevelselandskapet, kan förstås som ett organiserat kulturlandskap där försök görs att forma 

eller styra konsumentens upplevelse. Att införliva samlingsplatser, där deltagarna kan interagera 

och socialisera, är en viktig del i upplevelserummet (Ørnbo et al 2005). Genom upplevelserum-

met försöker företag leda målgruppskonsumenten i rätt riktning. Den kontext eller plats där inter-

aktionen med personal och mellan konsumenter sker kan således påverka kunden på olika sätt 

och i olika riktningar. Upplevelserummet påverkar också karaktären och kvaliteten (i form av 

varaktigheten på interaktionen samt utvecklandet av upplevelsen) i interaktionerna med personal 

och andra konsumenter (Bitner 1992).  

3.2.2	  Interaktion	  med	  personalen	  	  
Från företagets sida sker den viktigaste och mest påverkbara interaktionen mellan kunden och 

personalen. I samband med upplevelser är front-personalen viktig då det är den som interagerar 
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med konsumenten (Mossberg 2003). Den position som front-personalen har gör att de har möj-

lighet att rätta till problem och följa upp kvaliteten på företagets erbjudande. De är även de som 

är bäst utrustade för att bli medvetna om kundernas önskemål och krav, genom att svara och 

ställa frågor samt iaktta kundernas agerande (Grönroos 1997). Vad gäller produkter är persona-

lens tekniska kvalitet, det vill säga vad personalen bidrar med i form av t.ex. kunskap eller tek-

niska lösningar, starkt relaterat till kunders tillfredsställelse (Kelley et al 1990). Interaktivitet ger 

möjlighet att kontrollera och influera informationsflödet, där den information som presenteras 

beror på både konsumentens och personalens aktiviteter (Vlasic & Kesic 2007). File et al (1995) 

visar på att frekvent kommunikation med kunder är en betydande faktor för långsiktiga köpare-

säljare relationer. Vidare menar de att interaktiv marknadsförings teori föreslår att en större till-

fredsställelse är direkt associerad med en hög grad av interaktion. Det är inte bara ur företagets 

synvinkel som interaktivitet kan vara en fördel. Konsumenter har, enligt Vlasic och Kesic (2007), 

också en positiv attityd gentemot interaktiv marknadsföring, de vill bli hörda och ha en interaktiv 

kommunikation med företag.  

Eftersom interaktivitet som tidigare nämnts är en två-vägs kommunikation har även kunden en 

möjlighet att påverka och bör ses som aktiv i den interaktiva upplevelsen (Grönroos 1997). Men 

alla kunder är inte lika aktiva i interaktionen. En kund med högt engagemang kan därför ha en 

annan uppfattning av kvaliteten på interaktionen än en kund med lägre engagemang. Aktiva kun-

der som upplever att de bidrar till interaktionen och service kvaliteten men ändå upplever brister i 

den ackumulerade serviceupplevelsen kan känna ett missnöje och leda till en intern konflikt. 

Denna konflikt grundar sig i att kunderna inte vet vems fel bristerna beror på. Kunder har välde-

finierade förväntningar på de roller som utspelar sig i interaktion med personalen och vet vad de 

ska göra och hur de ska agera (Kelley et al 1990). Sådan kunskap underlättar framgångsrika in-

teraktioner med företagets personal. Ur företagets synvinkel kan engagerade kunder ses som en 

viktig källa till information angående dels innovation och dels nivån på service kvaliteten eller 

interaktionen (Bettencourt 1997).    

3.2.3	  Interaktion	  med	  andra	  kunder	  	  
En upplevelse sker oftast i samband med andra människor (Mossberg, 2003). I sociala samman-

hang är människan mycket påverkbar. Vi har ett behov av att fråga andra om råd och att få vår 
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egen uppfattning bekräftad. Ett socialt rum där meningsutveckling kan ske mellan olika individer 

är en del av upplevelserummet. Vidare leder samaktivering till möten mellan likasinnade i en 

intressegemenskap, och en känsla av grupptillhörighet till varumärket eller produkterna (Ørnbo et 

al 2005). Liknande poängterar O’Dell (2002) vikten av den sociala interaktionen där människor 

kan bidra till varandras upplevelser. Ur ett sådant perspektiv är interaktion mellan kunder likt det 

som tidigare behandlades under relaterande upplevelser.  

Interaktion mellan kunder skulle ur ett annat perspektiv kunna benämnas som en form av word-

of-mouth. Människan vill gärna berätta om något som vi själva varit med om samtidigt som hon 

är lyhörd för att diskutera något inom vårt intresseområde. Personer med ett starkt engagemang 

inom ett område tenderar även att styra diskussioner mot sina specifika intressen. Word-of-mouth 

upplevs ofta som mer uppriktigt och med mindre skepticism då det är av icke-kommersiell natur. 

Rekommendationer från andra kunder kan därmed ha större betydelse än en rekommendation av 

företagets försäljare (Mossberg 2003; Solomon 2006). Vidare väger negativ word-of-mouth ofta 

tyngre än positiv (Solomon 2006). Zeelenberg och Pieters (2004) har i sina undersökningar 

kopplat en upplevelse av missnöje till att konsumenter engagerar sig i det specifika beteendet att 

klaga och att missnöje främjar negativ word-of-mouth kommunikation mellan konsumenterna. 

Spridningen av word-of-mouth startar ofta hos så kallade opinionsledare, som kan vara antingen 

professionella inom ett yrkesområde eller vanliga konsumenter och har ett stort inflytande på 

andra personer (Solomon 2006). 

3.3	  Förväntningar	  
Förväntningar är grunden för nästan allt av människans beteende (Olson et al 1996) och de styr 

delvis den kvalitetsuppfattning som kunden bildar sig (Grönroos 1997). Vid de tillfällen männi-

skan skall fatta beslut finns det ett element som ständigt är närvarande och det är osäkerhet. Vi 

vet inte om det beslut vi skall fatta med en hundraprocentig säkerhet kommer att resultera i det 

önskade resultatet. Ett sätt för människan att hantera denna osäkerhet är att skapa förväntningar 

utifrån olika scenarion som kan inträffa och beräkna vad som troligen kommer att hända. Utifrån 

de tänka scenariot skapas förväntningar som kan fungera som stötestenar i vårt beslutsfattande 

(Zeelenberg et al 2000).  
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Olika känsloupplevelser är värda olika mycket i frågan om hur mycket de bidrar till missnöje och 

i vilken grad de påverkar kundens framtida köpbeteende (Raghunathan & Pham 1999). Ytter-

ligare har emotionsforskare påvisat att specifika känslor kan framkalla ett specifikt beteende. Att 

känna ilska resulterar exempelvis ofta i att personen i fråga säger något elakt, och att tycka illa 

om någon resulterar ofta i att personen i fråga minskar sin interaktion med den som hon tycker 

illa om.  (Roseman et al 1994) 

För att åskådliggöra förväntningarna som de som kommenterar på en företagsblogg har använder 

vi oss av skriptteori med vilken skript som åskådliggör förväntade händelser ritas upp. Ett skript 

visar en på förhand konstruerade kunskapsstruktur vilken individer kan antas ha då de är del-

tagare i en situation de varit med om tidigare (Mossberg 2003; Bateson 2002). Enligt skriptteorin 

är ett skriptat beteende inlärd kunskap om processer (Thomas & Garland 1996) och innehåller 

information om den egna personens förväntade beteende och information om komplementärt 

beteende från andra (Solomon 1985). Att personer handlar utifrån ett skript innebär också att de 

har ett specifikt mål som de förväntar sig att nå genom att handla utefter ett specifikt skript 

(Leigh & McGraw 1989). Exempelmodell på skript visas nedan, där händelse ett innebär förvänt-

ningar på att händelse två ska ske och väl vid händelse två förväntas att händelse tre ska ske. 

 

Figur 5: Exempelmodell för skript (baserad på Mossberg 2003) 
	  

Förväntningar spelar också roll när det kommer till kundnöjdhet. En kund som innan ett köpbe-

slut inte har några större förväntningar på en produkt eller ett varumärke är ”lättare” tillfredställd 

än en kund med höga förväntningar. Detta beror på att kunden jämför den faktiska upplevelsen av 

t.ex. en produkt med vilka förväntningar han/hon hade innan köpet. Är den faktiska upplevelsen 

bättre än vad som förväntade resulterar det i kundnöjdhet, om resultatet istället är tvärtom blir 

kunden istället missnöjd (Kotler et al 2009). 
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Kundnöjdhet och kundmissnöje är begrepp vilka kan härledas från människans känslovärld. När 

det kommer till att förstå människans känslor som kritiska variabler för avgörandet om vi som 

konsumenter kommer att vara nöjda med en produkt eller ej finns det två skolor. Den första av 

dessa skolor (summeringsskolan) förespråkar att vi som människor genomgår en mängd olika 

känsloupplevelser i förhållande till det vi köpt. Dessa känsloupplevelser kan kategoriseras som 

antingen "positiva" eller "negativa" för att sedan i en summering av alla känslorna avgöra om vi 

är nöjda eller missnöjda beroende på om vi har flest positiva eller negativa känslor (Zeelenberg & 

Pieters 2004). Den andra skolan (skolan för specifika känslor) går ett steg längre och förespråkar 

ett synsätt som erkänner att olika känslotillstånd har olika påverkan (DeSteno & Petty 2000), 

exempelvis menas att specifika negativa känslor påverkar missnöje i olika grad. De som före-

språkar skolan för specifika känslor menar att den negativa känslan besvikelse (en känsla som 

exempelvis infinner sig när de på förhand bildade förväntningarna inte stämmer med det upp-

levda) påverkar ett eventuellt missnöje i hög grad, medan den negativa känslan av skam (en 

känsla som infinner sig när individen anser sig själv vara en mindre exemplarisk person) inte 

borde påverka kundens grad av nöjdhet (Zeelenberg & Pieters 2004).   

Av dessa två skolor är summeringsskolan den som tillåter att känslor och upplevelser buntas 

samman och reduceras ner till konstruktionen kundnöjdhet. Denna reducering har som följd att 

ett specifikt beteende, vilket kan uppstå som följd av en negativ eller positivt känsloupplevelse, 

inte kan avtäckas. Om kunden kommer att sprida negativ kritik via word-of-mouth eller om kun-

den kommer att byta varumärke förblir dolt då summeringsskolan antar att kunden kommer att 

engagera sig i alla dessa beteenden när hon är missnöjd. Skolan för specifika känslor kan dock 

avtäcka ett beteende som kommer ur en specifik känsloupplevelse då människan erkänner speci-

fika känsloupplevelsers olika grad av påverkan på kundnöjdhet (Zeelenberg & Pieters 2004). I 

denna uppsats förespråkar vi skolan för specifika känslor.    

3.4	  Teoretisk	  ram	  
Vi avslutar det teoretiska kapitlet med att klargöra hur teorierna hänger samman och vilken rele-

vans dem har för vår empiriska undersökning. Teorierna angående upplevelsernas två dimensio-

ner och fem typer av upplevelser hjälper oss att hitta och urskilja de varumärkesupplevelser som 

framkallas och kommuniceras på bloggarna. Dessa varumärkesupplevelser kan ha varierande 
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kvalité vilka i fallet med företagsbloggar först och främst bestäms av den interaktion och de 

förväntningar som bloggläsarna har.
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4.	  Empiri	  och	  analys	  	  
För att läsaren skall bilda sig en uppfattning av den värld denna undersökning har skett i kommer 

här en kort introduktion till mobilbranschen så som den ser ut i mitten av år 2010.  

I november 2007 släpptes nyheten att en sammanslutning av 43 företag inom mobil- och teknik-

branschen med Google i spetsen, hade slagit sig samman för att utveckla ett operativsystem till 

mobiltelefoner. Denna sammanslutning, kallad Open Handset Alliance, har som mål att utveckla 

ett öppet operativsystem byggt på öppen källkod (Open Handset Alliance 2007). I och med att 

operativsystemet (kallat "Android") bygger på öppen källkod får vem som helst, och som kan och 

vill bidra till utvecklingen av operativsystemet (Open Handset Alliance 2008). Revolutionerande 

med Android är att det bygger på öppen källkod och att alla kan påverka hur operativsystemet 

utvecklas, förutsatt att individen besitter kunskaper om programmering av operativsystem. Andra 

mobila operativsystem som kommer att nämnas i denna studie är WebOS, vilket utvecklas och 

ägs av Palm, levereras enbart på Palm egna mobiltelefoner. WebOS är ett så kallat "proprietärt" 

operativsystem vilket betyder att Palm inte delar med sig av källkoden till allmänheten och är 

således ensamma om att bestämma hur operativsystemet skall utvecklas. Samma gäller för RIMs 

BlackBerry OS vilket ägs och utvecklas av RIM, och levereras enbart på RIMs egna telefoner.  

Android som operativsystem för mobltelefoner har allt eftersom tagit fler och fler marknadsan-

delar. I USA hade Android i Februari 2010 tagit 9 procent av marknaden för så kallad "smart 

phones" (telefoner var funktionalitet går utöver att ringa och skicka meddelanden). Dennna siffra 

kan jämföras med Apples iPhone med operativsystemet iOS vilket hade en marknadsandel på 

25,4 procent, Palm's operativsystem WebOs 5,4 procent, och RIM's BlackBerry OS 42,1 procent. 

Värt att notera i denna statistik är att Android jämfört med 2009 ökat sina marknadsandelar med 

5,2 procent, vilket är den största ökningen i segmentet Smart Phones (comScore 2010).    

Sony Ericsson är det enda studerade företaget i denna undersökning som har utvecklat mobiltele-

foner med operativsystemet Android. Ännu så länge har Sony Ericsson lanserat mobiltelefon-

modellerna X10, X10 mini, X10 mini pro, och X8 vilka alla levereras med Android installerat. 
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Andra telefoner från Sony Ericsson som förekommer i det empiriska materialet är Vivaz och 

Satio, vilka använder sig av operativsystemet Symbian. Palm är det enda företag som levererar 

mobiltelefoner med operativsystemet WebOS och erbjuder mobiltelefonmodellerna "Pixi" och 

"Pre". Likt Palm är RIM det enda företag som levererar mobiltelefoner med operativsystemet 

BlackBerry OS och RIM erbjuder i skrivandets stund tio mobiltelefoner med BlackBerry OS.   

Ett ämne som ofta förekommer i kommentarerna är diskussioner kring Android och vilka versio-

ner av Android som kunderna har tillgång till på sina respektive telefoner. Sony Ericssons tele-

foner som levereras med Android kommer för närvarande med Android version 1.6 (även kallad 

"Donut") installerat. Dock har Sony Ericsson gått ut med information som gör gällande att dessa 

telefoner skall få en uppdatering till Android 2.1 (även kallad "Eclair"), vilket i skrivandets stund 

är den näst senaste versionen av Android. Version 2.2  av Android (även kallad "Froyo") har pre-

senterats av Google. Varje uppdatering av Android ger telefonerna utökad funktionalitet vilket vi 

ser som en drivande faktor bakom diskussionerna kring när dessa uppdateringar kommer att vara 

tillgängliga för slutkund. Anledningen till att Sony Ericssons telefonerna inte går att uppdatera till 

senaste version av Android direkt när de lanseras är den att Sony Ericsson har gjort en del an-

passningar av Android för att ge sina telefoner en unik användarupplevelse. Två av dessa anpass-

ningar kallas för Timescape och Mediascape. Denna användarupplevelse är det som skiljer Sony 

Ericssons produkter från andra Android telefoner från exempelvis taiwanesiska HTC.  

Kommentarerna som presenteras i denna undersökning är hämtade från Sony Ericssons pro-

duktblogg (http://blogs.sonyericsson.com/products/), BlackBerrys officiella blogg 

(http://blogs.BlackBerry.com/), och Palms officiella blogg (http://blog.palm.com/). Kommenta-

rerna är direkt citerade från företagsbloggarna och är ej korrigerade för stavfel.  

4.1	  Varumärkesupplevelse	  
När ett företag väljer att driva en blogg i sitt namn bjuder de in konsumenter till att ta del av vad 

som sker i företaget och med dess produkter. Konsumenterna upplever genom att läsa bloggin-

läggen, se bilder samt se och höra videoinlägg. Eftersom upplevelserna på bloggarna sker i sam-

band med företaget och dess varumärke anser vi att bloggen ger upphov till varumärkesupp-

levelser. Inledningsvis ska vi förklara hur vi anser att en varumärkesupplevelse på en blogg är en 

del av vad vi kallar en total varumärkesupplevelse. 
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Olika författare förklarar begreppet varumärkesupplevelse på olika sätt. Schmitt (1999a) förklarar 

att en varumärkesupplevelse är något som kunden får av ett varumärkesrelaterande stimuli som är 

den plats där upplevelsemarknadsföringen sänds ut. I upplevelsemarknadsföringen vill företaget 

skapa olika upplevelser genom de fem SEMs. Vad kunden sedan uppfattar och hur kunden tar 

emot denna marknadsföring är varumärkesupplevelsen. Medan Schmitt (1999a) mer poängterar 

marknadsföringens roll för varumärkesupplevelsen, tolkar vi Aakers (1996) värdeproposition 

som ett annat exempel på varumärkesupplevelse. Slutligen anser Kapferer (2008) att varumär-

kesupplevelsen består av värdepropositionen i samband med produkten och varumärkesnamnet 

eller symbolen.  

Vi anser att en varumärkesupplevelse inte kan begränsas till endast marknadsföring eller en pro-

dukt, utan att en varumärkesupplevelse kommer från kundens alla kontaktytor med företaget. 

Självklart spelar produkten en stor roll efter som den ofta är central i sammanhanget, men även 

service som support eller priset spelar roll för den uppfattning som konsumenter har om ett varu-

märke. Värdepropositionen tolkar vi, som de värderingar organisationen står för, t.ex. vad gäller 

miljö och etik, tillsammans med kännetecken som kvalitet eller design, som genomsyrar alla fö-

retagets produkter. Värdepropositionen bör sätta sin prägel på alla de kontaktytor som kunden har 

med varumärket, oavsett om det är kundservice eller produkten i sig.  

I vår studie ser vi bloggen som en kanal där varumärkesrelaterande stimuli sänds ut som kunden 

tar del av. Bloggen i sig kan alltså generera en varumärkesupplevelse men detta är bara en del av 

den totala varumärkesupplevelsen. Den totala varumärkesupplevelsen kommer från ett samman-

tag av alla de olika kontaktytor som kunden har med företaget. Detta illustreras i nedanstående 

modell där vi för enkelhetens skull använder Kotlers (1999) fem P (pris, produkt, plats, påverkan 

och personal) som få representera kontaktytorna. 
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Figur 6: Varumärkesupplevelsens kontaktytor 
	  

Modellen kan vidareutvecklas till ett stort nät av kontaktytor. Exempelvis faller flera olika sorters 

marknadsföring under påverkan och dessa har kanske i sin tur underkategorier. Eftersom en varu-

märkesupplevelse är högst individuell, då alla tolkar information och känner för information och 

attribut på olika sätt, blir även vikten för de olika delarna olika, beroende på vem som är kunden. 

En viss kund kanske endast bryr sig om produkten och då blir denna kontaktyta den totala varu-

märkesupplevelsen medan samma kund vid ett annat tillfälle har behov av personlig service och 

varumärkesupplevelsen blir då annorlunda beroende på förhållandet mellan produkt och service. 

Att det är den totala varumärkesupplevelsen som spelar störst roll för kundnöjdhet framkommer i 

nedanstående kommentar till Sony Ericssons inlägg den 5 maj: 

VÄRDEPROPOSITION	  

TOTAL	  

VARUMÄRKESUPPLEVELSE	  

Del	  av	  
varumärkesupplevelse	  

Pris	   Produkt	   Plats	   Påverkan	   Personal	  

Företagsblogg	  

VÄRDEPROPOSITION	  

TOTAL	  

VARUMÄRKESUPPLEVELSE	  



43	  

	  

5 maj, "Sam Yang": "honesly, i do not recommend this phone (at this time)...i still have faith 

about the phone because i still have faith in sony ericsson. but for me to recommend this phone to 

others, i would say – wait for the update. too many bugs that need to be addressed."  

Signaturen “Sam Yang” är missbelåten med telefonen och hoppas på förbättringar. ”Sam Yangs” 

varumärkesupplevelse har troligen försämrats då han inte är nöjd med telefonen, men den totala 

varumärkesupplevelsen verkar vara övervägande positiv då han ännu inte vill ge upp och fortfa-

rande tror på företaget bakom telefonen. Detta visar på att det inte är endast en kontaktyta som 

spelar roll för varumärkesupplevelsens kvalitet. Även nedanstående kommentar till samma 

blogginlägg av Sony Ericsson visar på relationen mellan olika kontaktytor men med en annan 

karaktär: 

24 maj, “Justin”: “They [Sony Ericsson] don’t address their customers’ concerns about the 

almost complete lack of communication or corporate response to the world wide demand for 

better service and better product delivery/.... I’ve been a SE [Sony Ericsson] user for about 10 

years or so now, but I have a feeling that the X10 will be my last SE phone because of this utter 

lack of respect they show their customers” 

 

“Justin” skriver denna kommentar i samband med att flera personer klagat på att det inte får 

något svar från Sony Ericsson angående uppdateringen av Android. Här ser vi istället att service i 

form av information på bloggen kommer in i sammanhanget, i samband med telefonen. ”Justin” 

verkar inte vara nöjd med telefonen, men det är bristen på kommunikation som verkar få bägaren 

att rinna över för den totala varumärkesupplevelsen, och ”Justin” säger att han inte längre kom-

mer köpa Sony Ericssons telefoner. Bloggen blir ytterligare en anledning för ”Justin” att vara 

missnöjd med Sony Ericsson som varumärke jämfört med om front-personalen hade interagerat 

eller om bloggen inte hade funnits. 

 

Vidare menar Pine & Gilmore (1999) att kunden ska engageras genom att företaget skapar upple-

velser. Eftersom upplevelser i det sammanhanget skapas av företag för kunder borde det ses som 

en varumärkesupplevelse.  De två dimensioner som Pine & Gilmore (1999) delar upp upplevelser 

i torde därmed även vara dimensioner av varumärkesupplevelse. Den första dimensionen be-

handlar hur pass deltagande den som upplever är i själva upplevelsen. För de som läser före-
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tagsbloggar vill vi hävda att bloggupplevelsen kan vara både aktiv och passiv. För de som läser 

företagsbloggarna och som låter sitt engagemang stanna vid att enbart läsa blir upplevelsen pas-

siv. I Mossbergs (2003) graduppdelning av upplevelser hamnar dessa bloggläsare i den första 

kategorin vilken enbart kräver en mental närvaro för upplevelsen. Dessa bloggläsares upplevelser 

kan vi inte säga så mycket om då de inte ger oss något forskningsmaterial att utgå ifrån. Den 

andra kategorin av bloggläsare är de som är aktiva, det vill säga de som både läser bloggarna, 

kommenterar bloggarnas innehåll, och som interagerar med bloggförfattarna och andra blogglä-

sare. Den deltagande upplevelsen kan på företagsbloggarna ta sig olika uttryck. Vissa kommenta-

rer är i form av frågor till bloggförfattarna eller andra bloggläsare:  

Kommentar till BlackBerrys blogginlägg den 18 juni skriven av ”Frank”: ”Where's the england 

flag? (It's the same as United Kingdom!)” (kommentar till blogginlägg som meddelar att använ-

dare nu kan visa flaggor i mobiltelefonens chattapplikation)    

Kommentar till Palms inlägg 10 juni skriven av ”Richard” den 10 juni: ” Shouldn't the selection 

for copy be shift (up arrow) rather than Sym?” (kommentar vilken frågandes påpekar att en kort-

vägsinstruktion i inlägget är felaktig)  

Vissa kommentarer kan istället ta formen av konversationsstartare, där andra läsare följer upp och 

kan ta formen av en chatt mellan två eller flera personer. Sådana kommentarer kan i vissa fall 

vara riktade till specifika personer och diskussionen dem emellan behöver inte röra någon annan. 

Exempel från Sony Ericssons inlägg den 30 juni: 

 6 Juli, “Ashutosh S”: “i am thinking of purchasing X10 by the end of this month..at sony center 

they said X10 is having android 1.6 …. wud like to know about the battery life & OS 

version….how much should i wait to get the right piece for me ?”	  

Juli 6, “JoKa”: “@Ashutosh S – dude buy mine or buy a Droid X. X10 is under performing in all 

aspects except camera” 

Det är tydligt att dessa personer är aktiva i upplevelsen. De är inne på bloggen flera gånger om 

dagen och tar sig tid att läsa kommentarerna sen deras senaste kommentar samt svara på frågor. 

Dessa kommentarer tyder på vad Mossberg (2003) kallar för den tredje graden av upplevelser, 
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vilka kräver bland annat mental närvaro och att den som upplever är medproducent till upplevel-

sen. Från kommentarerna kan vi utläsa att de som kommenterar är insatta i ämnet och att de ge-

nom sina kommentarer påverkar hur bloggen utvecklar sig. Läsarna är med andra ord medprodu-

center till bloggen och bloggen tar sig formen av ett icke-standardiserat erbjudande då ingen kan 

säga hur dess framtid ser ut. Vad som kommer att stå bland kommentarerna är helt och hållet upp 

till de som skriver kommentarer (vilket vem som helst kan göra), och de som skriver bloggen kan 

anpassa sina blogginlägg efter vad som redan skrivits.  

Pine & Gilmores (1999) andra dimension berör huruvida upplevelsen är absorberande eller upp-

slukande. Att läsa och kommentera en blogg blir per definition en absorberande upplevelse då 

upplevelsen inte är fysisk, utan enbart blir intagen i medvetandet som en kognitiv händelse. Detta 

gäller för både de som enbart läser bloggarna och de som både läser och kommenterar bloggarna. 

Tecken på absorberande kognitiva upplevelser och reaktioner på kognitiva upplevelser ser vi i 

följande kommentar till Sony Ericssons inlägg den 6 maj: 

8 maj, “ue”: ”Finally, a phone without pinch to zoom! This is much better from usability 

perspective.”  

I ovannämnda inlägg har Sony Ericsson i en YouTube film visat hur deras telefon Xperia X10 

mini fungerar utan så kallad ”multi-touch” (en funktion på pekskärmstelefoner som gör att an-

vändaren kan använda två fingarar på skämen, samtidigt, för att exempelvis zooma in i bilder. 

Funktionen kallas för ”pinch zoom”). Bloggläsaren "ue” har genom att titta på filmen kommit 

fram till att en telefon som inte kräver multi-touch är ganska så användbar, och att det finns andra 

sätt att styra en mobiltelefons funktioner som inte kräver två fingrar.  ”Ue” har haft en kognitiv 

inlärningsupplevelse. Därmed kan vi konstatera att enligt Pine och Gilmores (1999) klassificering 

av upplevelser är varumärkesupplevelserna som framkallas aktiva och absorberande vilket leder 

till att läsaren via företagsbloggar får utbildande upplevelser. Detta stämmer överens med att 

företagen genom sina bloggar informerar kunderna eller delger råd och tips om telefonerna och 

dess operativsystem, och att konsumenterna kan lära sig därav. Men en bloggupplevelse borde 

även kunna vara en underhållningsupplevelse, framförallt om den som kommenterar är aktiv i 

motsats till teorin som menar att en underhållningsupplevelse är passiv. En person som aktivt 

interagerar borde se ett nöje i att läsa vad andra har att säga och sedan svara på detta för att i sin 
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tur erhålla svar. En sådan upplevelse kan inte fås om individen inte är aktiv. En form av gemen-

skap kan uppstå och nöjes- eller underhållningsupplevelser kan komma ur den gemenskapen. 

Därmed borde i bloggsammanhanget en underhållningsupplevelse inte betyda en passiv upple-

velse. 

4.1.1	  Känslor	  
I bloggarna har vi funnit att de som kommenterar ger uttryck för starka känslor. Bloggande berör 

och påverkar enligt Lovink (2008) ett stort register av känslor. Innan vi tittar närmare på vad som 

utspelar sig på bloggarna ska vi först förtydliga vad en blogg är och vilka aktörerna är.  

En blogg ger utrymme för företag att på ett enkelt sätt förmedla information till sina kunder. Det 

är en två-vägs kommunikation eftersom läsarna har möjlighet att svara eller kommentera på fö-

retagets blogginlägg, och företagets personal kan i sin tur svara på kommentarerna till deras ur-

sprungliga inlägg. Denna interaktion tolkar vi som tidigare nämnt som en handlingsupplevelse. 

En blogg definieras som en ofta uppdaterad web-baserad kronologisk publicering av en persons 

tankar och web-länkar, en mix av vad som händer i en persons liv och kommentarer om vad som 

händer på webben eller i världen (Lovink 2008). Eftersom vår studie bygger på företagsbloggar 

handlar inläggen från företaget snarare om vad som händer i relation till företaget, varumärket 

och dess produkter.  

I Mossbergs (2003) modell om upplevelser som en process av interaktioner kan vi tolka bloggen 

som upplevelserummet eftersom det är den plats och i den kontext som interaktionerna mellan de 

som kommenterar och företagspersonal sker. Personalen i modellen är de anställda på mobilfö-

retagen som skriver på bloggen. Andra kunder ser vi här som de andra läsarna av bloggen som 

kommunicerar och interagerar med företaget och med varandra. Det är viktigt att poängtera att 

kunderna i denna kontext inte är företagens alla kunder utan i denna undersökning ses kunderna 

som de som läser eller kommenterar på bloggen. Kunderna är också i högsta grad med och byg-

ger upplevelserummet, då det är deras inlägg som kan ses som en bekräftelse på att bloggen läses 

och att folk bryr sig om vad företagen informerar. 
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Figur 7: Bloggens olika interaktionslänkar (baserad på Mossberg 2003) 
	  

I bloggen som upplevelserum påverkas inte kunderna av fysiska faktorer som de gör i en butik. 

Här ligger istället vikten på de sociala faktorerna, alltså vad människorna i upplevelserummet 

kommunicerar.  

En stor del av vad som kommuniceras på bloggarna är som tidigare nämnt känsloupplevelser som 

ger uttryck för vilka varumärkesupplevelser som de som kommenterar har. Exempel på en tydlig 

känsloupplevelse ser vi i nedanstående kommentar. I samband med att Palm, den 16 maj, på sin 

blogg annonserar att Palm WebOs telefoner är tillgängliga hos USAs alla operatörer kommente-

rar ”Rick Palen” den 18 maj: 

“I have waited for this day for almost 2 years. Now I have it. The Pre on AT&T. I ABSOLUTELY 

LOVE THIS PHONE!!!! I've been playing with it since Sunday morning. I couldn't be happier 

/…/ Worth waiting for PALM! Keep up the good work.” 

Ovanstående kommentar uttrycker starka känslor och en positiv varumärkesupplevelse. Det är 

exempel på enkla känslor som representerar glädje (Sauter et al 2010). ”Rick Palen” ger uttryck 

för vad vi tolkar som Schmitts (1999a) utåtriktade positiva emotioner då han öppet, inför alla som 

läser bloggen, proklamerar sin glädje och förtjusning. Han säger även att det var värt att vänta på 

Palm, vilket kan tolkas som att han tidigare inte varit fullt tillfredsställd och att den uttryckliga 

glädjen som han nu proklamerar blir desto starkare. Det skulle kunna tolkas som att varumärkes-

upplevelsen som tidigare varit på minuskontot nu övergått till pluskontot. Det är inte bara enkla 

känslor som visar sig på bloggarna utan även komplexa känslor framkommer, vilka är alla andra 
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känslor utöver de enkla som beror på tidigare erfarenheter (Burgstaller et al 2007). Exempel på 

en komplex känsla finner vi i en kommentar till BlackBerrys inlägg den 12 juni av ”ST”: 

“You guys can do better then this! C'mon!!!!! The interface looks soooo 5 years ago... I like the 

browser and the social feeds, but that interface needs a-lot of work. It's time to go back to the 

drawing board with this one. BlackBerry 6 needs a face-lift...”  

Kommentaren är skriven i samband med ett blogginlägg som behandlar en uppdatering av 

BlackBerry OS. “ST” kommunicerar en känsla av besvikelse vilken härrör från ”ST”s tidigare 

erfarenheter av smartphones. ”ST” upplever gränssnittet som gammalt vilket troligen beror på att 

”ST” har erfarenheter av andra telefoner med ett gränssnitt som enligt ”ST” är modernare. Den 

känsla som kommentaren förmedlar skulle kunna klassificeras som utåtriktad och negativ efter-

som ”ST” kritiserar något som han/hon anser skulle kunna förbättras.  När det kommer till ut-

åtriktade negativa emotioner menar vi att anonymiteten, som i många fall präglar kommentarerna 

på bloggarna, kan vara en faktor som gör att en del som kommenterar spär på sina känsloupple-

velser, eller uttrycker sig på sätt som de annars inte skulle göra: 

Kommentar till Sony Ericssons inlägg den 5 maj skrivet av "ReemOnN" den 23 maj: "SO GIVE 

US FUCKING 2.1 FIRST THIS MONTH , AND U GET YOUR TIME TO FIX 2.2 ON YOUR 

STUPID INTERFACE."   

Kommentar till Palms inlägg den 16 maj skrivet av "Ryan" den 16 maj: "I would like to know 

who at T-Mobile [operatör] pissed off someone at Palm, they haven't carried your products since 

the Treo 650"  

Svaren ovan visar på ett språk som troligen inte skulle användas vid ett fysiskt möte. Bitner 

(1992) menar att upplevelserummet (bloggarna) kan påverka karaktären och kvaliteten i interak-

tionerna med personal och andra kunder. Att bloggarna möjliggör anonymitet verkar vara en 

form av trygghet för de som kommenterar att uttrycka sig med ett språk som kan tolkas som ag-

gressivt och ohyfsat. Att det inte framkommer vem som har skrivit kommentarerna och de uttryck 

som anonymiteten möjliggör påverkar därmed karaktären i interaktionerna. Kommentarer av så-

dan typ kan också påverka kvaliteten på interaktionerna. Andra som kommenterar kan börja 
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använda liknande språk eller avstår helt från att kommentera då de anser att sådana kommentarer 

försämrar möjlighet till interaktion med företaget och stämningen på bloggarna i allmänhet.  

Andra sätt att visa känslor är genom emotiokoner/smileys. Rice & Love (1987) spenderade delar 

av sin forskning till att identifiera sådana icke-verbala interaktionsledtrådar. Ledtrådar som ex-

empelvis emotikoner/smileys visar om den som skriver är arg eller glad, vilket är två av de emo-

tioner som Richins (1997) identifierade som frekvent återkommande i konsumtionssituationen. 

Glädjeemotionen som är en av de emotioner som förekommer på företagsbloggarna kan ge sig till 

känna via smileys tecken, vilket visas i nedanstående kommentar till Sony Ericssons inlägg den 1 

juni: 

1 juni, ”Manish”: ”Yeah, I so love these tutorials. And they’ve made the tutorials in such a way 

that even a novice can understand them without any problems whatsoever. :-)   

Lovin’ it! :-)”  

Förekommande på företagsbloggarna är även så kallade ledsna smileys/emotikoner vilka istället 

uttrycker negativa känslor som ilska och/eller ledsamhet hos den som skriver. Exempel från en 

kommentar till Sony Ericssons inlägg den 16 juni: 

29 juni, “johnaachen”: “I just did the OTA [Over The Air] software upgrade but the in call 

volume doesn’t seem any better….anyone else noticed any difference in this? :-(” 

Användandet av smileys/emotikoner är frekvent på företagsbloggarna, smileysarna :-) och :-( 

förekommer ofta vilket vi tolkar som att bloggläsarna upplever både negativa och positiva emo-

tioner i samband med att de läser bloggarna. Det är ett sätt att förtydliga känslor då känslor kan 

vara svåra att uttrycka i ord, eller för att förtydliga något positivt eller negativt. Smi-

leys/emotikoner som indikerar glädje används ofta då blogginläggen kommer med goda nyheter 

som rör användarnas produkter eller då den som kommenterar har fått hjälp av andra bloggläsare. 

Negativa emotikoner hittas främst i kommentarer då bloggläsarna är missnöjda med de produkter 

eller tjänster som de har köpt från respektive företag, eller med ett missnöje rörande bloggförfat-

tarnas interaktion. 
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4.1.1.1	  Missnöje	  

Att bloggen ses som ett interaktivt medium med en två-vägs kommunikation framkommer i det 

missnöje som väcks då bloggförfattarna inte, enligt de som kommenterar, interagerar tillräckligt. 

Detta kan vi se i nedanstående kommentar till Sony Ericssons inlägg den 5 maj: 

15 maj, "Iglesias": "This is getting boring now. I doubt SE or Sumit [front-personal] are even 

reading this blog. Its merely a distraction for us to take our frustration out on. So many questions 

and issues and no answers. No one seems to have a clue." 

Missnöjet har enligt oss sin grund i de förväntningar som bloggläsarna har på företagsbloggen. 

Eftersom de förväntar sig interaktion och inte får det blir de besvikna.  Detta kan tydliggöras med 

hjälp av skriptteorin (Mossberg 2003). I skriptet framkommer vilken roll den har som skriver en 

kommentar på bloggen, vilka händelser som kommer (och förväntas) att inträffa i och med att en 

person skriver en kommentar, och vad andra medverkande personer kan/kommer att göra. I och 

med att de som kommenterar på bloggarna antas ha tidigare erfarenhet eller uppfattning av blog-

gar, har de också utvecklade förväntningar på vad som ska hända när de skriver en kommentar på 

ett blogginlägg. Situationen är den som läsaren befinner sig i när denne skriver en kommentar på 

ett blogginlägg. Skriptet ser ut som följer:    

  

Figur 8: Skriptet bakom informationsförväntningar på bloggen 
 

Frekvent återkommande för de företagsbloggar vi studerat är som tidigare nämnt, att de som 

kommenterar på bloggarna inte upplever tillräcklig interaktion från företagens bloggförfattare.  

Bloggläsarna följer skriptet fram till och med den tredje rutan som innebär att de väntar på svar.  

Det är sällan de kommer fram till den fjärde rutan då ett svar erhålls på den fråga de har ställt. 

Från kommentarerna kan vi utläsa att bloggläsarna har en stående förväntan på interaktion från 
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bloggförfattarna.  Denna förväntan menar vi har blivit inlärd av tidigare erfarenheter av bloggar 

eller uppfattning av bloggar som ett interaktivt verktyg. Dessutom kan det tänkas att den sociala 

världen som finns i bloggarnas värld inte skiljer sig allt för radikalt mot världen utanför datorer-

nas domän. En frågeställare förväntar sig således lika mycket ett svar när denne ställer en fråga 

på en blogg, som när denne ställer en fråga per telefon. 

Det är tydligt att de som kommenterar vill ha en interaktiv kommunikation med företagen och att 

bloggen används som ett interaktivt medium av de som kommenterar. Alla läsare är troligen inte 

lika aktiva och de som endast går in på bloggen för att bli informerade torde heller inte ha samma 

förväntningar på interaktion som de som aktivt kommenterar. Kommentarerna är kommunika-

tionsmedlet men då företagen inte svarar uppstår en frustration vilket vi kan se i en kommentar 

till Palms inlägg den 16 maj:  

6 juni: "one.m.davis": "Palm there are some very valid questions to the this blog entry but NO 

ANSWERS from you...Please at least talk to the people who are trying to use your product, you 

are not in the position of apple where you can beat people away with a stick (as I see it) you are 

a company with committed and loyal users...Please show them (including me) that you (if you?) 

value such support at least with some information about global releases and unlocked 3GSM 

versions."  

Det skulle kunna tänkas att svar på ovanstående inlägg kan fås genom andra kanaler, som per 

telefon eller e-post och det framkommer heller inte om ”one.m.davis” har provat andra vägar. 

Troligtvis har han inte det då det är tydligt att det är just på bloggen som ”one.m.davis” förväntar 

sig att få svar, eftersom det är där som Palm behandlat ämnet.  

På Sony Ericssons blogg uttrycker front-personalen (som vi ser som de personer från företagets 

sida som skriver inläggen) flera gånger att de läser alla kommentarer och vidarebefordrar till re-

levanta avdelningar. Sumit från Sony Ericsson skriver den 5 maj: " I will take them [frågor från 

läsarna] onboard reading your comments and address questions as soon as it is possible for me to 

share further details." Aaron från Sony Ericsson skriver den 20 maj: "I appreciate all of the 

comments you have left here on the blog.  We incorporated as many of the ideas and fixes into 

this release and hope you upgrade soon". Från Sony Ericssons sida verkar det viktigt att kommu-
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nicera till kunderna att de finns där och att de lyssnar på dem. De som kommenterar verkar dock 

inte vara nöjda med det utan vill, i enlighet med teorin (Vlasic & Kesic, 2007), ha direkta svar 

och en mer interaktiv kommunikation. Även om front-personalen inte lovar att svara uttrycker de 

att de läser alla kommentarer som görs på bloggarna, vilket kan resultera i att fler folk uppmanar 

företaget att svara i hopp om att kunna påverka. Hade front-personalen inte uttryckt att de tar del 

av kommentarerna hade å andra sidan kanske inte lika många kommenterat eller uttryckt miss-

nöje över bristande interaktion. Upplevelsen för kunderna blir således annorlunda beroende på 

hur företaget bakom bloggen reagerar, å ena sidan finns det en möjlighet till en interaktiv upple-

velse, där de som kommenterar inte bara blir hörda utan även får svar på sina frågor. Å andra 

sidan kan bloggen strikt vara en informationskälla för kunder, där möjligheten för att kommen-

tera utesluts och den interaktiva upplevelsen uteblir. Exempel på sådana åsikter hittar vi i Sony 

Ericssons inlägg den 19 juli: 

24 juli, “Hunk143”: "@ Sony Ercisson Products Blog Team. 

With all due respect,Please DISABLE comments on this blog as you don’t have to reply back to 

your customers. We’re not fools here. We need answers.Best Regards, Hunk"  

I sin kommentar ovan skriver “Hunk143” att Sony Ericsson lika gärna kan stänga av sin kom-

mentarsfunktion eftersom de då inte skulle behöva svara på kundernas frågor. För den som läser 

mellan raderna ger denna kommentar en fingervisning om att Sony Ericsson inte lyckas tillmö-

tesgå “Hunk143”s förväntningar på en tvåvägskommunikation mellan Sony Ericsson och de 

bloggläsare som kommenterar. Det är kommentarerna på bloggarna som ger utrymme för inter-

aktivitet och interaktiviteten borde, enligt de som kommenterar, bygga bloggen. 

Att Sony Ericsson inte möter förväntningarna på interaktion skulle kunna resultera i det fenomen 

som Raghunathan & Pham (1999) uppmärksammar när en person tycker illa om någon annan. 

Nämligen att individer väljer att ta avstånd från den som illatyckandet är riktat mot, och låter bli 

att interagera med denne. Denna tendens kan vi exempelvis se på Sony Ericssons blogg i ett 

kommentarsutbyte till inlägget den 10 juni om varför det inte längre är många som kommenterar:  

13 juni, ”Hunk143”: ”No more comments? where are you guys?”  
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13 juni, ”Valinor”: ”we gave up on SE”  

Kommentaren från ”Valinor” ger uttryck för att han inte längre tycker det är värt att interagera 

och tar avstånd från bloggen. Men i motsats till teorin så låter inte ”Valinor” bli att interagera på 

längre sikt, utan är en av de som även efter denna kommentar flitigast har kommenterat på Sony 

Ericssons blogg.  

 

De missnöjesupplevelser som de som kommenterar ger uttryck för i bloggarna kan sättas i två 

kategorier (Zeelenberg & Pieters 2004): (1) missnöje med företagets produkter och (2) missnöje 

med att företagen inte interagerar med bloggläsarna. Av de som kommenterar på bloggarna finns 

det en del som skriver att de aldrig någonsin mer kommer att köpa till exempel en Sony Ericsson 

telefon på grund av att deras upplevelser av produkterna och uppdateringarna inte är vad de hade 

förväntat sig. Bland de kommentarer vi har läst är det dock aldrig någon som ger uttryck för att 

de aldrig kommer att köpa en Sony Ericsson eller Palm produkt endast på grund av att deras in-

teraktion med bloggläsarna inte är vad de förväntar sig. Det är alltså ett missnöje med telefonen i 

kombination med bristande kommunikation som leder till att konsumenten överväger andra va-

rumärken.  Exempel på kommentarer som visar på missnöje med produkterna är frekvent före-

kommande:  

Kommentar till Sony Ericssons blogginlägg den 20 maj skriven av ”chunka” den 26 juli: "Even 

with the MR2 update the X2 is unfit for purpose. I have now bought an i-phone and will never 

own a SE again. The least you could do would be to develop an android based option for this 

phone, if thats the direction sony is now going with their phones. Very disappointed especially for 

the $$ outlayed."  

Kommentar till Palms blogginlägg den 15 maj skriven av “Ray” den 18 maj: ”I just bought a new 

phone not knowing this was an issue with palm!! I am done with this. I will not be buying palm 

again. Put a message in the catalog you just cost me 300.00! Thanks ”   

Från det faktum att få av de som kommenterar uttrycker att de aldrig kommer att köpa en av re-

spektive företags produkter på grund av missnöje med interaktionen, drar vi slutsatsen att miss-

nöje kopplat till de produkter som konsumenterna har köpt är värt mer för framtida köpbeteende 
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än missnöjet som konsumenterna har med den bristande interaktionen. Den vikt som dessa kon-

sumenter lägger på telefonen och dess prestanda är således högre än vikten på andra aktiviteter 

för den totala varumärkesupplevelsen. Det kan tyckas relativt naturligt då ett inköp av något ma-

teriellt gör att det ställs högre krav på den än andra aktiviteter. Att företagen inte interagerar på-

verkar säkerligen den totala varumärkesupplevelsen negativt, men vad vi kan utläsa är detta inte 

ensamt tillräckligt för att konsumenten skall överge varumärket. 

En blogg vi skulle vilja lyfta fram av de tre vi har studerat är den som skrivs av BlackBerry. Ton-

gångarna bland kommentarerna på denna blogg skiljer sig från både Sony Ericssons blogg och 

Palms blogg, vad gäller interaktion. Kommentarerna som skrivs på BlackBerrys blogg följs i 

förhållande till Sony Ericssons och Palms bloggar upp mer frekvent av bloggförfattarna. Black-

Berrys blogg är inte i samma utsträckning utsatt för kommentarer likt de kommentarer på Sony 

Ericssons och Palms bloggar, som refererar till bloggförfattarnas oförmåga att interagera med 

läsarna. Exempel från BlackBerrys inlägg den 19 maj: 

 

"Bajagirl" skriver: "Hello, when I have DM from twitter, they appear in mm BlackBerry's Tour 

inbox, but if I erase them from the inbox, they are also erased from the actual twitter account. 

NOT GOOD. How can this be fixed, since I want to clear my inbox, but keep the messages in the 

twitter account"  

 

Som svar till "Bajagirl" skriver "BlackBerryHelp_Pavel": "Hello, This is by design. You can 

disable your Tweets to show in your main inbox by going to Twitter for BlackBerry smartphone 

application - press menu key select Options. Uncheck the box Integrate in Messages application. 

Thank you " 

Denna typ av uppföljningskommentarer är mer frekvent förekommande på BlackBerrys blogg. 

Detta tolkar vi som en anledning till att förekomsten av kommentarer som påpekar en dålig inter-

aktion med läsarna inte är lika ofta förekommande som på bloggarna tillhörande Sony Ericsson 

och Palm.  

BalckBerry skriver själva om sin blogg att: "We will make best efforts to respond to comments”. 

Tillskillnad från BlackBerry nämner varken Sony Ericsson eller Palm att de tänker svara på 
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kommentarer. Sony Ericsson skriver angående sin blogg att: "This blog isn’t a support forum – if 

you are looking for technical support, please visit our support page ". I likhet uttrycker Palm: "If 

you have any questions regarding a Palm device you have purchased your best bet is to contact 

Palm Customer Support". Grönroos (1997) menar att front-personalen är i bästa position för att 

bli medvetna om kundernas önskemål och krav samt har möjlighet att rätta till problem, precis 

som BlackBerry emellanåt gör på sin blogg. Sony Ericsson och Palm blir medvetna om kunder-

nas önskemål och krav men anstränger sig inte i samma mån om att rätt till problem utan hänvisar 

till supporten. Syftet med alla tre bloggarna är informera, tipsa och göra tillkännagivanden 

(http://blogs.blackberry.com/about/, http://blog.palm.com/palm/2007/04/about.html, 

http://blogs.sonyericsson.com/products/this-blog/). Eftersom det endast är BlackBerry som 

meddelar att de försöker svara, kan man ställa sig frågandes till om de som kommenterar ska 

kunna kräva svar från de andra två företagsbloggarna. Troligen har de som kommenterar inte läst 

syftet med bloggarna och även om de har gjort de har de troligen sedan tidigare en annan uppfatt-

ning om hur en blogg ska te sig och hur de olika aktörerna där ska agera. Det är möjligen så att 

företagen bakom dessa bloggar inte ser på bloggarna som ett interaktivt medium utan en möjlig-

het för kunderna att ta del av information, samtidigt som företagen kan få en uppfattning om vad 

konsumenterna vill ha. Det skulle också kunna vara så att företagen uppmanar till kommentarer 

och interaktion men då främst mellan de som kommenterar och inte så mycket med företaget. Att 

bloggläsarna hjälper varandra med diverse problem och tips kan tänkas ge en avlastning för fö-

retagets service eller support. Att bloggläsarna interagerar med varandra om produkter och varu-

märket och därmed skapar en gemenskap dem emellan torde också vara något positivt ur företa-

gets synvinkel.  

4.1.1.2	  Varumärkesgemenskap	  

Den empiri vi har samlat tyder på att de som kommenterar på företagsbloggar upplever vad vi 

kallar varumärkesgemenskap, vilket är en form av relaterande upplevelser. Med varu-

märkesgemenskap menar vi en gemenskap som uppstår, bland de som kommenterar, på grund av 

varumärket. De som kommenterar samlas på bloggarna för att de har intresse av samma varu-

märke. Skulle varumärket tas bort ur sammanhanget finns alltså ingen grund för gemenskap. En 

sådan varumärkesgemenskap som är geografiskt obunden och bygger på intresse och uppskatt-

ning av produkter och varumärken skulle kunna betecknas som en form av brand community 
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(Muniz & O’Guinn 2001). Av de utmärkande dragen för en brand community (Bengtsson & 

Östberg 2006) kan vi på bloggarna tyda en gemensam medvetenhet i form av en kollektiv känsla 

av exempelvis ”vi BlackBerry-ägare” men inte en djupare känsla av tillhörighet som en större 

påverkan på deras liv. Vi kan även utläsa en form av moraliskt ansvarstagande som visar sig i 

rekommendationer eller varningar till andra bloggläsare. Däremot kan vi inte tolka att de som 

kommenterar har gemensamma ritualer eller traditioner. Vi anser därför att den gemenskap som 

framkommer på bloggarna har många likheter med en brand community men eftersom vi menar 

att den sociala relationen inte är lika djup mellan de som kommenterar på bloggarna och de som 

ingår i en brand community väljer vi istället benämningen varumärkesgemenskap. 

En första förklaring till hur och varför denna varumärkesgemenskap uppstår bland de som 

kommenterar finner vi hos Freud (1921) som pekade på att identifikationen av någon gemensam 

egenskap och ägandet av en gemensam substans kunde agera som grund för gruppformationen. 

När det kommer till de företagsbloggar vi studerat menar vi att de som läser bloggarna och 

kommenterar äger eller vill äga någon av företagets telefoner (gemensam substans) eller har ett 

genuint intresse av mobiltelefoner (gemensam egenskap). Bland annat visar det sig i mångfalden 

av kommentarer som antingen berömmer eller kritiserar företagen för deras produkter. Utöver en 

gemensam substans har vi också sett ett tydligt mönster bland kommentarerna av att många av de 

som kommenterar på bloggarna har samma åsikter. Det kan vara åsikter rörande produkternas 

design, marknadserbjudanden, eller hur företaget sköter eftermarknadsservice. I Sony Ericssons 

fall har denna gemenskap bland åsikter lett till att bloggföljarna har skapat en namninsamling 

online, i syfte att få Sony Ericsson att uppdatera sina Android-telefoner till Android 2.2: 

Kommentar till Sony Ericssons inlägg den 16 juni, skrivet av “Eric” den 21 juni: "...By the way 

the petition is still running 7000 now………. SE its time to wake up!"  

Denna namninsamling hade den 30 augusti fått 12864 underskrifter. Genom namninsamlingen får 

bloggföljarna en konkret siffra på hur många av dem som tycker likadant, vilket i sig är en 

gemensam egenskap som är grunden för en gruppkänsla. Att därmed uttrycka sitt missnöje för att 

Sony Ericsson inte tänker uppgradera användarnas telefoner till Android 2.2 nästa gång det är 

dags för en uppdatering, blir socialt accepterat på Sony Ericssons blogg eftersom en större grupp 

också tycker det.  
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Bloggarna kan vidare fungera som en grogrund för en bekantskap, bloggarna blir därför ett soci-

alt rum där människor med samma intressen kan mötas och genom bloggen bli bekanta med var-

andra. Det är dock långt ifrån alla av de som följer bloggarna som bildar någon form av bekant-

skap med varandra. Bekantskapen som utvecklas mellan de som kommenterar visar sig genom 

längre konversationer, vilka ofta refererar till tidigare kännedom som kommentarförfattarna har 

om andra som kommenterar. Bekantskapen visar sig bland annat i följande kommentarer som är 

skrivna den 26 maj, till Sony Ericssons inlägg vilket också är författat den 26 maj:  

"Manish": "@ Junaid When did you buy your Xperia X10? Which one black or white?" 

"Junaid":"Hey Manish! I got luster white.... Tell me, when you use Task killer, and kill all 

processes and/or apps. How much memory do you have available just after killing all? I tend to 

have around 160 MB RAM max at all times? Does that occur with you too? Thanks"  

"Junaid": "Thanks for work you’ve done on the your blog Manish! It helps us Android users, 

mountains! "  

"Manish". "@Junaid Congrats for your Xperia X10! .. And if you are worrying bout the RAm size 

being 384Mb, then don’t worry the Ram is occupied by Android well...And it is more than enough 

for multi-tasking as a single app takes around 1Mb and HD Games takes around 15-30Mb"  

"Manish": "@ Junaid M glad you said that, bout my blog. "  

Genom att flitigt läsa och kommentera märks det vilka av de andra som också kommenterar fre-

kvent och vilka som endast är där tillfälligt. På datumen ovan framkommer att de personer som 

här har kommenterat är inne på bloggen flera gånger om dagen. En samhörighet mellan de som 

kommenterar mest aktivt på bloggen uppstår och de är intresserade av varandras åsikter, kunskap, 

och rekommendationer. Ørnbro et al (2005) menar att möten mellan likasinnade vad gäller intres-

sen kan leda till en känsla av grupptillhörighet.  Trots att de som kommenterar troligen inte träffat 

varandra i verkligheten och ofta inte heller vet den andres riktiga namn, har en bekantskap vuxit 

ur deras gemensamma intressen, och en grupptillhörighet gentemot varumärket har uppstått. 

Även detta stämmer väl överrens med teorin om social kategorisering där Tajfel (1982) menar att 
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det inte ens krävs att medlemmarna i en grupp känner varandra eller känner varandras namn för 

att bilda en grupp.  

I de flesta fall skulle dock det gemensamma intresset och grupptillhörigheten kunna anses vara 

relativt ytlig och kortvarig. Gemenskapen bygger främst på gemensamma intressen i form av mål 

och ägande av samma substans. Gemenskapen kan exempelvis vara flera personer som har pro-

blem med samma saker och söker hjälp. Gemenskapen kan också bygga på samma åsikter och ett 

behov av att utbyta dessa.  

Konversationerna tar ofta formen av diskussion användare emellan om upplevelser med applika-

tioner och telefonen. Dessa konversationer framkommer ofta på bloggarna och skulle kunna ha 

sin grund i att människan vill utbyta erfarenheter och förbättra sin personliga upplevelse. Kom-

mentarerna visar ofta på att flera personer uttrycker samma sak, med vilket de som kommenterar 

troligen vill förmedla till bloggägarna att de borde fundera ut lösningar på ting vilka av konsu-

menterna anses vara problematiska. Vi kan konstatera att det förekommer gemenskapsupplevel-

ser som har sitt ursprung i Freuds psykologiska grupp på bloggarna. Genom att äga samma sub-

stans och ha samma intresse framkallas via bloggen relaterande upplevelser, där bloggläsare och 

de som kommenterar bloggen finner en gemenskap och kan relatera till varandra bland 

kommentarerna. Vi påstår även att en anledning till att vara aktiv på bloggen är just den 

gemenskap som framkommer, dock torde det endast gälla för ett mindre antal användare. De 

flesta skriver enstaka kommentarer då och då och har troligen andra motiv till att interagera med 

andra som kommenterar.  Dessa motiv kan exempelvis vara att få bättre produkter genom att 

påpeka tillkortakommanden med existerande funktioner.  

En varumärkesgemenskap representerar vidare en viktig informationskälla för kunder. De kan 

vända sig till varandra för information och upplysningar om varumärket och dess produkter 

(Muzin & O’Guinn 2001). I interaktionen med gruppen som bildas på bloggarna har vi identifie-

rat en tydlig word-of-mouth verksamhet bland kommentarerna på företagsbloggarna. Den word-

of-mouth som sprids via företagsbloggarna berör ofta information om vad som komma skall, men 

som inte är officiellt ännu så länge då någon som skriver en kommentar har hört något någon-

stans om någonting vilken denne vill dela med sig av till resten av gruppen. Exempel på denna 
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typ av ryktesspridning hittar vi bland annat i samband med ett blogginlägg som Sony Ericsson 

publicerade den 6 maj, och som ”Hunk143” kommenterade den 8 maj: 

"Hey Guys, I got some rumours for you… I got this news from a new informer...X10 to get 

Android 2.0 next month. so good to be true..."  

Word-of-mouth kommentarerna kan även som i nedanstående fall också ta formen av uppma-

ningar till resten av gruppen. Följande kommentar är skriven den 19 maj av "Jeff Teague" till 

Palms inlägg vilket publicerades den 16 maj  

"...webOS is awesome if you have not tried it you will love it! The phones are great for about 6 

months but start to show wear then." 

Mossberg (2003) menar att rekommendationer från andra kunder, som i fallet ovan med webOS, 

kan ha större betydelse än en rekommendation av företagets försäljare. Detta beror på att word-

of-mouth kommunikation ofta upplevs som mer uppriktig och mottas därför med mindre skepti-

cism då den är av icke-kommersiell natur (Solomon 2006). Kommentarerna i företagsbloggarna 

visar också på en negativ form av word-of-mouth, vilket följande kommentarer visar på: 

Kommentar till Sony Ericssons blogginlägg den 19 juli skriven av "Jose" den 29 juli: “here we 

go. Bugs in Satio, now bugs in Xperia X2… Stop making new phones. Fix those bugs first.”  

Kommentar till BlackBerrys inlägg den 20 juli av “Lkjlkj”: “Unless there will be a FAST 

browsing experience everything will be irrilevant and your costumers will go somewhere else.” 

Nya potentiella kunder som letar information om vilken telefon de ska köpa och som läser blog-

gen riskerar att bli avskräckta på grund av kommentarer liknande de ovan. Även existerande kun-

der kan komma att göra andra köpval på grund av den negativa word-of-mouth som sprids via 

företagsbloggarna. Enligt Solomon (2006) är de som startar word-of-mouth ofta opinionsledare. 

Utifrån bloggarna är detta svårt att direkt fastställa, men som tidigare nämnt, ser vi i många fall 

tecken på att de som kommenterar företagsbloggarna är engagerade inom ämnet, och besitter 

kunskap som inte gemene man har. Därmed borde rekommendationer eller uttryck för deras 

missnöje bli desto mer betydelsefull. Om detta uttryck dessutom tar formen av ett gruppåstående 

borde det bli ännu mer betydelsefullt. Ett större gruppåstående än den namnlistan som är dedike-



60	  

	  

rad till Sony Ericsson och företagets planer på uppdateringar har vi inte lyckats hitta. Denna 

namnlista torde vara en stor varningssignal till blivande konsumenter om att något inte står rätt 

till enligt användarna av produkterna. Därmed kan den grupp som bildas (och vars gruppbildning 

främjas av företagsbloggarna) bli en maktfaktor. Enligt Muzin & O’Guinn (2001) kan brand 

communities också representera form av makt då medlemmarnas röst förstärks av den kollektiva 

naturen samt nya former av datorbaserad kommunikation. Därmed anser vi att varumärkesupp-

levelserna bör underhållas för att försöka undvika den negativa ton som ibland kan infinna sig om 

de sociala förhållandena i företagsbloggarna inte underhålls. Word-of-mouth som varumärkesge-

menskap anser vi grundar sig i att de som kommenterar har identifierat att övriga bloggläsare har 

samma produkt- och varumärkesintresse. Utifrån denna premiss delar dem med sig ut av informa-

tion och rekommendationer vilka de tror kan vara av intresse för andra. 

Varumärkesgemenskapen bland de som kommenterar på företagsbloggarna ger sig också till 

känna via de tankeupplevelser som bloggarna ger upphov till. Företagsbloggarna framkallar tän-

kande tillstånd hos bloggläsarna både genom sina blogginlägg och genom kommentarerna som 

skrivs. Ett exempel på kreativt tänkande som förekommer på BlackBerrys blogg, rörande 

BlackBerrys segmentering och strategi, kan vi se i nedanstående diskussion mellan 

”Crichton007” och ”Caspan”. Kommentarerna nedan är ett utdrag av en längre diskussion till 

BlackBerrys blogginlägg den 22 juli.  

Crichton007: "sold my BB [BlackBerry] at a loss for a Droid. Honestly I've never been happier 

with a phone."  

    Caspan: "It's because the BlackBerry is a business class device and consumers just don’t get 

the phone /.../ You’re a consumer."  

         Crichton007: "You are probably right. But it is a "platform" that no one wants to develop 

apps for and has serious performance issues. BB [BlackBerry] has tried to shift its image to that 

of a consumer phone without what consumers want /.../ It's the nature of the business and I think 

that BB is on the wrong side for everyone but their most dedicated corporate clients."               
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            Caspan: "They might be failing in the consumer market I agree. Best part is RIM 

[Research In Motion] gets to do that. They have a corner of a market that others can try to put 

their device in use pre existing exchange connectors to get their email form corporate /.../ They 

will be years playing catch up to something that is even close. So while RIM stays strong in a 

business market (the one that really matters in my opinion) then they get to sit there and keep 

designing consumer devices until they get it right. So while Apple, Google, MS [Microsoft] play 

stay alive in a consumer market just to keep their head above the water then they have to try to 

join an enterprise/business environment they have no technology to play in /.../ I get sick of 

people spewing the same old numbers at me "Well I read a online survey that says 70% of 

BlackBerry users would switch" but no one ever asks questions to those numbers. Where these 

business users or consumers because that would greatly skew the numbers. If you ask a consumer 

that is use to makeup and lipstick on their OS [Operating System] of course the first time they use 

a BlackBerry they would switch. Ask a business users and I bet those numbers would drop way 

down to below 20%"                   

                Crichton007: ”...If BB relies solely business and continues to lose consumer market 

share what happens when Apple, Google and Microsoft close the business gap? There goes their 

profit margin because they'll have to either cut their margins to retain/gain customers or they'll 

keep their pricing scheme and lose market share /.../ My main complaint here is that BB is 

moving far too slow to remain competitive and while their value of data efficiency is good they 

have forsaken what people really want which is a vibrant, user friendly GUI [Graphic User 

Interface] that people want to develop for..."    

                    Caspan: "RIM does not rely solely on Business but it is a major source of revenue 

and gives them the advantage to be in a solid position and make different phones and 

applications for both worlds. The get to innovate without the fear that if they fail their done for. 

Look at what happened to Apple do you know how much this bad press hurt them and the main 

reason is they only have 1 phone and they screwed it with nothing to fall back on. Apple has 

made maybe 10 different phones in the last 10 years most of those all the same design just 

different hardware on the inside. I think maybe 1 major ohhhh OS upgrade on top of that and 

RIM is slow? RIM I would guess has over 50 phones in the last 10 years if not more. Each a little 
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different from the next to give users a option. And were slow??? Just because the UI [User 

Interface] does not look like an iPhone does not mean its behind the time it means its not an 

iPhone.... RIM will keep probing and making devices until it get one just right and just different 

from the rest that the consumer market loves it. RIM is not going anywhere."    

Diskussionen ovan är ett exempel på ett tankeutbyte som framkallats av bloggen, och som för-

modligen inte hade skett om inte bloggen funnits. Diskussionen är inte styrd från BlackBerrys 

sida då inlägget från BlackBerry handlar om en mjukvaruuppdatering medan diskussionen mellan 

de som kommenterar berör BlackBerrys segmentering. Att kommentarerna i detta fall är utförliga 

och relativt välbeskrivna tyder också på att ”Crichton007” och ”Caspan” tänkt igenom sina reso-

nemang.  

Schmitt (1999a) menar vidare att tankeupplevelser bygger på antingen konvergerande eller diver-

gerande tänkande. Vi anser dock att tankeupplevelser som förekommer på företagsbloggarna 

varken är divergerande eller konvergerande. Detta då kommentarerna på bloggarna inte visar på 

att de som kommenterar försöker komma fram till lösningar eller att de brainstormar fram idéer. 

Det som visar sig är istället ett ”tyckande” där de som kommenterar vill ha förbättrade telefo-

nerna. Vi anser inte att det ligger en tankeprocess bakom sådana formuleringar varför de inte kan 

klassificeras som tankeupplevelser.  Tankeupplevelser som visar sig på bloggarna tar sig mer en 

form av en intellektuell utmaning som den ovan mellan ”Crichton007” och ”Caspan”. Där tanke-

upplevelsen i diskussionen rör sig på ett intellektuellt plan rörande vad som är bra och mindre bra 

rörande ett företag. Det faktum att ”Crichton007” och ”Caspan” kan ha en sådan konversation 

tyder på en varumärkesgemenskap. I och med att de kan diskutera och resonera om varumärket, 

uppstår en gemenskap. Även om de har olika åsikter har de ett gemensamt varumärkesintresse, 

som förekommer den varumärkesgemenskap som möjliggörs av bloggen. 
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5.	  Slutsats	   
Från analysen har vi konstaterat att varumärkesupplevelser som framkommer på företagsblog-

garna är en del av den totala varumärkesupplevelsen. Varumärkesupplevelsen i sin tur är bero-

ende av att den som upplever känner känslor. Utifrån analysen kan vi slå fast att de känslor och 

upplevelser som tydligast kan utläsas på företagsbloggarna är rörande missnöje och varumärkes-

gemenskap. I inledningen presenterade vi våra två forskningsfrågor. Den första löd: Vilka typer 

av varumärkesupplevelser förmedlas på företagsbloggar? Analysen visade att det främst känslo- 

och tankeupplevelser kommuniceras via bloggarna. Den andra frågan behandlade vilka varumär-

kesupplevelser företagsbloggar ger upphov till. Här fann vi istället att bloggen som medium ger 

upphov till missnöje om inte interaktion från företagets sida sker samt en varumärkesgemenskap 

mellan bloggläsarna. 

För att sammanfatta analysen har vi konstruerat en modell över det mönster vi har funnit i det 

empiriska materialet. Modellen förklarar hur varumärkesupplevelser på företagsbloggarna ter sig 

i form av en process.  

 

Figur 9: Process för framkallande av varumärkesupplevelser på bloggar 
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ningar	  
skapas	  

Varumärkesupplevelse	  

En	  del	  läsare	  
reagerar	  genom	  att	  

kommentera	  

Till	  mobilföretagen	   Till	  andra	  läsare	  

Läsarna	  tar	  emot	  Företaget	  skriver	  ett	  
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Missnöje	   Gemenskap	  

Känslor	  
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En varumärkesupplevelse är högst individuell vilket innebär att det som påverkar en bloggläsares 

varumärkesupplevelse inte behöver påverka en annan bloggläsares varumärkesupplevelse på 

samma sätt. Bloggen ser vi vidare som en av många kontaktytor vilken påverkar kundens varu-

märkesupplevelse. Det som sker på bloggen påverkar och ger upphov till en varumärkesupple-

velse, som i sin tur påverkar den totala varumärkesupplevelsen. Därför har vi valt att se bloggens 

varumärkesupplevelse som en ram för den process som framkallar de känslor som utgör varu-

märkesupplevelser. 

Processen börjar då företaget skriver ett inlägg på bloggen. De människor som följer bloggen tar 

emot inlägget och en del av dem väljer att reagera genom att skriva en kommentar. Kommentaren 

är antingen riktad mot front-personalen på mobilföretagen eller till andra läsare. De streckade 

pilarna i modellen symboliserar att mobilföretagen, enligt blogganvändarna, inte kommunicerar 

tillräckligt. Genom kommentarerna kan vi utläsa att de som kommenterar har haft olika 

upplevelser i relation till varumärkena. Det förmedlas å ena sidan starka känsloupplevelser där 

den som kommenterar uttrycker glädje eller frustration över produkter eller applikationer. Dessa 

känslor är utåtriktade positiva eller utåtriktade negativa, och ger sig till känna dels genom smileys 

och dels genom ett känslofyllt språk, där de som kommenterar uttrycker sina upplevelser med 

produkter och varumärke. Å andra sidan framkommer grundliga resonemang om företagen och 

framtiden för deras varumärken. Här kan vi märka att det har krävts en utförlig tankeprocess när 

den som kommenterar uttrycker sin tankeupplevelse. Tankeprocessen visar sig oftast i 

diskussioner mellan två eller flera personer, där någon till en början gör ett kortare konstaterande 

eller ställer en kortare fråga, som sedan utvecklas till utförliga diskussioner. Från företagets 

perspektiv är det intressant att se vilka känslo- och tankeupplevelser som kommuniceras på 

företagsbloggarna för att få en ärlig bild av de varumärkesupplevelser som kunderna har. Starka 

negativa känslor från flera individer ger en indikation på att något måste förbättras, medan starka 

positiva känslor visar på kundnöjdhet. Utförliga resonemang om produkter och varumärke kan ge 

företag en bild av kunders uppfattade varumärkesimage vilket kan ge en indikation på om 

företagets varumärkesarbete ger önskat resultat.  
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Ett mönster som framkommer är att de som kommenterar på bloggarna förväntar sig att företaget 

bakom bloggen kommer att interagera med dem. Förväntningarna på interaktion ger sig tydligast 

till känna i kommentarer som uppmanar företagen att stänga av kommentarsfunktionen om de 

inte tänker svara. Då dessa förväntningar inte uppfylls, alltså företaget inte svarar på kommenta-

rerna, framkommer ett missnöje. De som kommenterar verkar uppfatta bloggen som ett 

interaktivt medium, där de inte bara kan uttrycka sina åsikter utan även få svar på sina frågor. 

Detta styrks av att front-personalen på BlackBerry oftare svarar på kommentarer och undviker 

därmed till viss del missnöje med interaktion. Den totala varumärkesupplevelsen torde påverkas 

negativt av bristande kommunikation, vilket i samband med en produkt som inte möter 

förväntningarna kan leda till att kunden söker sig till ett annat varumärke nästa gång. Därmed kan 

vi konstatera att en företagsblogg kan ge upphov till missnöjesupplevelser i förhållandet till 

varumärket. Ur ett företags synvinkel är detta intressant då de vet vad som förväntas och krävs av 

dem vid uppstartandet av en blogg. Att vara medveten om att interaktion krävs för att framkalla 

en positiv varumärkesupplevelse hjälper företaget att konstruera en positiv bloggupplevelse. 

Det är inte endast till mobilföretagen de som kommenterar riktar sina tankar och frågor, utan in-

teraktion sker även med andra läsare. Läsarna för diskussioner med varandra om företaget, pro-

dukter, och varumärke varpå det har framkommit en varumärkesgemenskap mellan ett antal av de 

mest aktiva personerna på bloggarna. Eftersom en sådan grupptillhörighet håller sig inom ramen 

för varumärkets olika aktiviteter kan vi konstatera att en företagsblogg också kan ge upphov till 

gemenskapsupplevelser i relation till varumärket. En känsla av gemenskap på bloggen skulle i 

viss mån kunna påverka den totala varumärkesupplevelsen positivt. För företag är det intressant 

att skapande av en blogg kan utgöra mer för användarna än en informationskälla. Kunskapen om 

att företagsbloggar framkallar varumärkesgemenskap ger företag insyn i den påverkan deras akti-

viteter har på kunder, vilket ger en förutsägbarhet gällande vilka reaktioner deras handlingar 

kommer att resultera i.  

5.1	  Studiens	  bidrag	  
Syftet med uppsatsen har varit att skapa en medvetenhet om vilka förväntningar som finns på 

företag som driver en blogg, samt vilka känslor som framkallas. Den kunskap som studien har 
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genererat om varumärkesupplevelser i samband med bloggar kan sammanfattas i ett teoretiskt 

och ett praktiskt bidrag. 

5.1.1	  Teoretiskt	  bidrag	  
Tidigare studier rörande varumärkesupplevelser har främst behandlat ämnet ur ett offline-

perspektiv samt med en kvantitativ metod (Zarantonello et al 2010, Yu & Fang 2009, Kozinets et 

al 2002, Mathwick et al 2001). Vår studies teoretiska bidrag är därför bland annat att 

varumärkesupplevelser kan undersökas med en kvalitativ netnografisk metod. Genom att studera 

kommentarerna på bloggarna och de reaktioner som där återspeglas kan den netnografiska 

metoden användas för att identifiera vilka varumärkesupplevelser som framkallas på bloggar.  

Vilka varumärkesupplevelser som framkallas är bland annat beroende av det engagemang som 

bloggförfattarna lägger ner på att interagera med de som läser och kommenterar bloggen. 

Eftersom förväntningar på interaktion finns hos de som läser bloggarna är det viktigt att dessa 

möts för att framkalla en positiv varumärkesupplevelse. Om förväntningarna inte möts kan de 

negativa varumärkesupplevelser som framkallas på bloggen, tillsammans med 

varumärkesupplevelser som berör andra kontaktytor, påverka den totala uppfattningen och 

resultera i ett förändrat köpbeteende. Till forskningen rörande förväntningar och missnöje kan vår 

studie bidra med att ytterligare stärka antagandet om att förväntningar som inte möts leder till 

missnöje. Detta förutsatt att ett likhetstecken sätts mellan bloggläsare och kunder, vilket inte är 

orimligt då bloggläsarna är bloggens kunder då de konsumerar bloggens innehåll. Denna studie 

ger även en ökad medvetenhet om att sociala medier, en kategori vilken bloggar faller inom, kan 

ge ett kvalitetsintryck. Kvalitetsintrycket grundar sig i de förväntningar som bloggläsarna har på 

interaktion, och om dessa interaktionsförväntningar inte möts infinner sig en känsla av missnöje 

bland bloggläsarna. Förmodligen har bloggläsarna fler förväntningar på bloggen än de som rör 

interaktion, men det är utanför denna studies domäner att utforska. 

Av Schmitts (1999a) fem SEMs för att skapa varumärkesupplevelser, vill vi vidare lyfta fram 

interaktion som en handlingsupplevelse, framförallt när det gäller ett onlineperspektiv. Vid ett 

telefonsamtal eller möte mellan kunden och företaget sker kommunikationen direkt, medan ur ett 

onlineperspektiv är interaktionen fördröjd. Det är lättare att inte svara eftersom det inte finns en 

direktkoppling till kunden, men att vara passiv online straffar sig. 2.0-tidens sätt att kommunicera 
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handlar till stor del om onlineverksamheten och även där måste kundens krav på interaktion 

tillfredsställas för att missnöje inte ska uppstå och för att bevara en positiv varumärkesupplevelse 

hos kunden. I analysen fann vi en företeelse som emotsäger teorin om att individer väljer att ta 

avstånd från den som illatyckande är riktat mot (Raghunathan & Pham 1999). Flera av de som 

aktivt kommenterar på bloggarna uttrycker missnöje med front-personalen men trots detta tar de 

inte avstånd från dem eller bloggen, utan fortsätter att ställa direkta frågor till specifik personal 

och interagera på bloggen. Även detta skulle kunna ställas i förhållande till ett offline-perspektiv 

där en kund som är missnöjd troligen inte återkommer flera gånger till en butik för att berätta om 

sitt missnöje. Att kommunicera online i skydd av anonymitet är ett lättillgängligt sätt att klaga, 

vilket kan tänkas underlätta för återkommande kritik. Denna lättillgänglighet online i samband 

med anonymiteten kan vara en anledning till att Raghunathan och Phams (1999) teori inte lämpar 

sig ur ett onlineperspektiv.  

Vidare fann vi att företagsbloggarna fungerar som en social mötesplats för folk med samma 

intresse. I dessa fallen är det ett intresse som grundar sig de studerade företagens produkter. 

Utifrån det gemensamma intresset bloggläsarna har bildar de som interagerar på bloggen en form 

av varumärkesgemenskap. En gemenskap där de med lika intresse diskuterar åsikter, tankar, och 

idéer. Dessutom fungerar kommentarsfälten som ett supportforum dit de som har problem eller 

vill ha tips vänder sig för att få svar på sina frågor. Då ett antal bloggläsare är förhållandevis 

aktiva, och läser samt kommenterar flera gånger om dagen behöver en frågeställare inte vänta 

särskilt länge på att någon skall presentera en lösning. Därmed kan vår studie bidra till teorin om 

varumärkesupplevelse med insikten att den interaktionsupplevelse som en blogg erbjuder kan 

resultera i en varumärkesupplevelse av tillhörighet och gemenskap för individen.   

Företagsbloggarna fungerar också som plattform för känsloförmedling för de som interagerar via 

kommentarerna. Främst kommuniceras starka känsloupplevelser som att någon känner extrem 

glädje eller extrem ilska rörande de produkter och tjänster som erbjuds under varumärkesnamnet. 

Sådana starka känsloupplevelser kommuniceras ofta med ordval vilka vi misstänker är exklusiva 

för online världen. Det vill säga att om individen skulle framföra kritiken personligen i en offline 

miljö skulle ordvalet förmodligen vara annorlunda. Dessutom skulle individen som upplever en 

missnöjeskänsla förmodligen inte återkomma med samma kritik om och om igen om scenen hade 

varit verklig och inte allokerad till internet. Företagsbloggarna framkallar även olika 
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känslotillstånd hos de som läser företagsbloggarna. Dessa känslor kommuniceras ofta via 

smileys/emotikoner. Därmed kan vår studie även bidra med kunskapen att känslotillstånd 

framkallas genom företagsbloggar. Dessa känslotillstånd kan variera från positiva till negativa 

bland annat beroende på de förväntningar de som läser har.     

I förhållande till tidigare forskning rörande varumärkesupplevelser ger denna studie ett 

onlineperspektiv på varumärkesupplevelser. Tidigare har det antytts att varumärkesupplevelser 

kan framkallas online, i och med denna studie har vi visat på att varumärkesupplevelser är en del 

av online-världen. De varumärkesupplevelser som framkallas online via företagsbloggar håller 

sig i detta fall inom de domäner som (Schmitt 1999a) definierade i och med de fem 

upplevelsemodulerna. De varumärkesupplevelser som framkallas online på företagsbloggar är i 

denna studie beroende av de förväntningar som bloggläsarna har på det medium. Det vill säga att 

bloggar är ett kommunikationsmedium som tillåter interaktion, därmed förväntar sig de som 

följer företagsbloggarna att de skall kunna interagera med företagsrepresentanterna bakom 

bloggarna. Bloggarna tillåter också interaktion med andra som läser bloggarna och om denna 

interaktion fungerar påverkar den varumärkesupplevelsen positivt genom att skapa en upplevelse 

av gemenskap hos individerna. Arvidsson (2005) menar att varumärkets värde för konsumenten 

bara delvis bygger på produkterna som säljs, varumärkets värde avgörs också av företagets 

värderingar, åtaganden, och den gemenskap som upprätthålls av konsumenterna. Förutsatt att den 

gemenkap som bildas på företagsbloggarna upprätthålls, och att antagandet att en gemenskap är 

en positiv upplevelse för individen gäller, så hjälper företagsbloggar att bygga varumärkets värde.    

5.1.2	  Praktiskt	  bidrag	  
Studiens praktiska bidrag vilket kan vara av intresse för marknadsförare är att vid drivandet av en 

företagsblogg, måste det planeras för interaktion och inte bara för informationsspridning. Vid 

planering av interaktion gäller det att överväga om företaget ska söka interaktion genom att be 

om kommentarer eller ställa frågor till bloggläsarna, och i så fall vara medvetna om att företaget 

ses som en aktiv part på bloggen. Har en blogg ett stort antal anhängare bör det vidare reflekteras 

över vilken typ av frågor som skall besvaras och huruvida negativa kommentarer skall censureras 

bort eller ej. Har företaget inte möjlighet att allokera resurser till att svara på kommentarer kan 

det vara bättre att använda bloggen ur ett rent informationsspridande syfte och ta bort 

kommentarfunktionen. 
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Om en blogg lyckas attrahera ett stort antal varumärkesanhängare kan det dem emellan skapas en 

gruppgemenskap som grundas i en gemensam substans och en gemensam egenskap. I detta fall är 

det telefonerna och intresset för dem det som länkar samman användarna på bloggen. 

Gruppgemenskapen kan ha både positiva och negativa sidor. Den positiva sidan är att gruppen av 

bloggläsare som interagerar med varandra får en fast punkt på internet där de kan socialisera och 

utbyta erfarenheter och tankar. Den negativa sidan med gruppgemenskapen som bildas i 

kommentarfälten är den negativa kritik som kan uppstå, antingen mot företagets produkter eller 

mot företagets förmåga att kommunicera med dess intressenter på bloggen. Då denna kritik 

kommer från en grupp av användare med ungefär samma uppfattning kan den påverka andra som 

följer företagsbloggen negativt. Det missnöje gruppen ger uttryck för i kommentarerna får 

legitimitet från det stora antalet som kommenterar och som håller med ”föregående talare”. Från 

företagens sida krävs ett övervägande om hur framförallt negativ kritik ska hanteras då företagen 

öppnar upp för att utsättas för kritik på ett offentligt plan. Kritiken kan dessutom bli mer 

effektfull när en hel grupp uttrycker kritik jämfört med om det bara är en person.  

Avslutningsvis är det viktigt för marknadsförare att vara medvetna om de förväntningar som 

kunder har på en företagsblogg vad gäller kommunikation och interaktion. Om blogganhängarnas 

förväntningar inte uppfylls skapas ett missnöje. Det missnöje som grundar sig i bristen på 

interaktion på företagsbloggarna är vad vi har kunnat utröna i denna undersökning, inte så pass 

allvarligt så att det allena får kunderna att överge varumärket. Men missnöjet med interaktion i 

kombination med andra negativa varumärkesupplevelser kan till att kunderna i framtiden väljer 

att tilldela sina köpt till andra varumärken.   
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6.	  Vidare	  studier	  	  
Allteftersom vi har arbetat med vår undersökning om bloggar har vi funnit andra intressanta 

ämnen att studera men som faller utanför ramen av vår studie. En möjlighet är att studera andra 

sociala medier som forum eller Facebook och vilka varumärkesupplevelser som framkallas där. 

En jämförelse skulle då kunna göras mellan de olika verktygen vilket kan vara intressant för 

företag som funderar över engagemang i sociala medier. 

Vidare kan det undersökas huruvida de positiva upplevelser som vi kommit fram till att 

företagsbloggar genererar, dvs. gemenskap, stämmer överens med de upplevelser som 

bloggläsarna söker. Zarantonello (2010) kom fram till att konsumenter kan grupperas i fem olika 

typer som alla har olika uppsättningar utav upplevelser som de föredrar. Det skulle därför kunna 

vara intressant att se vilka av de fem olika konsumentgrupperna som föredrar bloggupplevelser, 

för att företagen skall kunna optimera sin kommunikationsmix utifrån sin målgrupp.  

Då front-personalen på bloggarna inte interagerar tillräckligt väcker det ett visst missnöje. Det 

vore därför intressant att undersöka hur pass ofta och vilka kommentarer företagen bör svara på 

för att bevara en positiv bloggupplevelse. Räcker det att svara på övergripande frågor som ställs 

av många individer, eller bör varje enskild fråga besvaras oavsett natur? Även vilken påverkan 

som front-personalens aktivitet eller inaktivitet har på de som enbart läser bloggarna och inte 

kommenterar kan undersökas. Kan det vara så att de som enbart läser blogginläggen och inte 

läser kommentarer inte drabbas av de negativa influenserna som finns bland kommentarerna? 

Raghunathan & Pham (1999) menar att då en individ tycker illa om något/någon tar den avstånd 

från denne. Så är dock inte fallet på företagsbloggarna. Trots ett uttalat missnöje med front-

personalens brist på kommunikation fortsätter många av de som kommenterar att skriva 

kommentarer. Detta skulle kunna liknas vid att vägra lägga på luren i ett telefonsamtal där svar på 

ens frågor inte ges. Varför slutar inte de som kommenterar att interagera och vad är deras syften 

och mål med att fortsatt söka interaktion? 
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Slutligen, då bloggarna drabbas av mycket kritik mot företagens produkter och service och det 

kan undersökas vilken påverkan det har på varumärket. En möjlighet är att censurera bort de 

kommentarer som är av negativ natur. Skulle då detta påverka uppfattningen av varumärket 

negativt i förhållande till att ha kritiken kvar. Vilket av de två alternativen skadar synen på 

företaget minst? 
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