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Syfte: Att öka förståelsen för hur företag kommunicerar med bloggare i syfte att skapa 

produktpublicitet , samt bloggarens benägenhet att samarbeta. 

Metod: Uppsatsen utgår från en induktiv ansats med kvalitativ undersökningsdesign. Utifrån 

detta genomförde vi sex semi-strukturerade intervjuer med tre personer som hade stor 

erfarenhet inom PR och tre personer drev en egen blogg. Studien utgick således från både ett 

företagsperspektiv och ett bloggperspektiv. 

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska basen i arbetet behandlar först 

kommunikationsprocessen inom marknadsföring som presenterad av Kotler & Keller. Detta 

följs av Grunigs fyra PR modeller vilka förklarar företagens kommunikation med intressenter. 

Slutligen presenteras teori om relationer inom Public Relations, beskrivna av Tench & 

Yeomans.  

Empiri :Det empiriska avsnittet bestod av sex semistrukturerade intervjuer varav tre var  PR-

praktiker från företagen Carlsberg, Kuanshi Consulting samt  PrandIR AB. Resterande tre 

intervjuer var med fyra personer (en dubbelintervju) som driver bloggar av varierande storlek. 

Två av dessa drev bloggen Iphonepyssel, en drev Feber.se och en drev bloggen Tkj. Med 

hjälp av utvald teori ämnar vi förklara och diskutera iakttagelserna i det empiriska materialet 

och därmed dra slutsatser för att besvara frågorna i problemformuleringen 

Resultat: Genom att skapa ett s.k. "shared news agenda", vara selektiv med den information 

man ger ut, samt bygga relationer med bloggaren kan man öka dennes acceptans av 

meddelanden. Den påverkan företaget har på bloggarens utformning av recensioner och 

liknande är väldigt begränsad, vilket innebär att företaget förlorar nästintill all kontroll då 

meddelandet levererats.  Genom att aktivt bygga relationer med bloggare kan man däremot i 

vissa fall minimera den dåliga publiciteten då bloggaren är mindre benägen att publicera kritik 

om en god relation föreligger. Att arbeta aktivt för att utforma meddelanden som passar 

bloggens karaktär är viktigt och individuell anpassning ligger således i fokus. Bloggar är även 

ett utmärkt medel för såväl direkt som indirekt feedback. Har företaget inte fullt förtroende för 

sin produkt är bloggare ett riskabelt verktyg eftersom de inte låter sina budskap påverkas av 

relationer. Fokus ligger mer på produkten som skall utvärderas än relationer med 

företagsrepresentanter. 
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Abstract 

Title: Blogger Communications, Obtaining Product Publicity in Blogs 

Date of seminar: 2011-05-31 

Course: FEKK01, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, 

Undergraduate level, 15 University Credits Points (UCP or ECTS-cr) 

Authors: Robin Falkowski, Vincent Myers, Marcus Ottosson, Björn Persson 

Advisor: Professor Magnus Lagnevik 

Key words: Blog, PR, Communication Process, Media Relations, Four models of PR 

Purpose: To increase the understanding of how organizations communicate with bloggers, 

with the purpose of obtaining product publicity, and the bloggers tendency to cooperate. 

Method: Our thesis is based on a inductive approach with a qualitative study design. The 

study is based on six interviews. The interviewees consisted of three PR-practitioners and 

three bloggers. Both the perspective of the blogger and the organization where presented.  

Practical Framework: The theoretical frame of reference firstly presents Kotler & Kellers 

model of "The elements in the communication process". This is followed by Grunigs "Four 

models of PR" which illustrates an organizations communication with its publics. Finally, 

theory connected to relationship-building in Public Relations, as interpreted by Tench & 

Yeomans, are presented. 

Empirical foundation: The empirical foundation consisted of semi-structured interviews with 

three PR-practitioners and three bloggers. The PR-practitioners where representatives of 

Carlsberg, Kuanhsi Consulting and PRandIR AB. The bloggers where founders of the blogs; 

Iphonepyssel, Feber.se and TkJ. By utilizing the chosen theories and analyzing the empirical 

data together with this theory, we aim to answer the questions presented through our selected 

problem area. 

Conclusions: By creating a "shared news agenda", being selective regarding the news 

presented to bloggers and actively building relationships with bloggers, it is possible to 

increase the bloggers acceptance of the PR-practitioners messages. The influence on bloggers 

during product evaluation is very limited, which in turn means that the organization loses 

control over the message once delivered. Through relationship building activities, you can 

however minimize the chances of negative publicity due to the fact that the bloggers tendency 

to publish critical messages about your product is reduced when there is a good relationship. 

Actively working with the design of the messages and fitting it with the specific blog is 

important, which means that an individual tailoring of the message will increase the chances 

of successful communications.  The potential for direct and indirect feedback from bloggers is 

high. If the organization does not have full confidence in their product the blogger becomes a 

risky messenger. This is due to the limited influence PR-practitioners have on the blogger, 

and therefore the message, in the evaluation process. Focus is placed on the product rather 

than the relationship between the blogger and representatives of the organization. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Phillip Kotler och Kevin Keller skriver i sin bok Marketing Management (2009, s 509) att 

modern marknadsföring kräver mer än att bara utveckla en bra produkt, prissätta den och att 

göra den tillgänglig till konsumenterna. Företagen måste även kommunicera med nuvarande 

och potentiella intressenter samt allmänheten. Dagens konsumenter utsätts däremot för ett 

ständigt mediebrus, vilket gör det allt svårare för företag att nå fram och att fånga deras 

uppmärksamhet. Word-of-mouth marknadsföring definieras av Kotler & Keller som 

mellanmänsklig kommunikation som relateras till erfarenheterna av ett köp eller användandet 

av en produkt. De menar också att sociala nätverk i onlinevärlden har fått stort inflytande på 

många konsumenters köpbeteende och uppfattningar, just på grund av den höga Word-of-

mouth aktiviteten i sociala närverk. Sociala nätverk kan därför utgöra en vital resurs för 

företagen (2009, s. 585). Pelsmacker et al skriver (2007, s. 248) i Marketing Communications 

att mer än två tredjedelar av konsumenters köpbeslut numera kommer ifrån influenser via 

word-of-mouth reklam. Att fler köpbeslut härstammar från Word-of-mouth menar Pelsmacker 

et al beror på att vanlig massmedia och massmedia reklam har förlorat sin trovärdighet (2007, 

s. 248). Att fånga konsumentens uppmärksamhet är bara en del av en process som leder till 

köp. Därefter måste företagen övertala individen att köpa just deras produkt, och om 

budskapet inte är trovärdigt kommer företagets chanser att lyckas med detta vara små.  

Ries & Ries menar att de flesta framgångsrika marknadsföringskampanjerna på senare tid 

härleds till framgångsrik PR, inte reklam (2004, s. 17). Den klassiska definitionen av PR som 

Grunig presenterar är följande: 

“PR is the management of communication between an organization and its publics”  

– (Tench & Yeoman 2006, s. 5) 

Konsten att kommunicera med företagets publik har däremot förändrats avsevärt på senare tid 

och nya intressenter har vuxit fram. Ett fenomen som påverkats mycket till följd av 

kommunikationsteknologins utveckling är det som benämns “medborgarjournalistik” (Palm 

2010). Detta hänförs till aktiviteten då icke-professionella skribenter rapporterar nyheter.  

En sorts “medborgarjournalistik” som har fått mycket uppmärksamhet på senare tid är 

bloggande. En blogg definieras av Kotler & Keller som regelbundet uppdaterade journaler 

som har tendensen att sammanföra människor med liknande intressen (2007, s. 590) . 
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Bloggaren har blivit allt viktigare för företag, då de även kan skriva om produkter och 

företagsnyheter. De har därför uppmärksammats som ett effektivt verktyg för att generera 

word-of-mouth (Freedman 2006, s. 82).  

PR riktar sig ofta till kommunikation med journalister just av den anledningen att de ofta 

anses vara opartiska och därför mer benägna att ge en rättvisande bild hur det ser ut i 

samhället (Breakenridge & Solis 2009, s.11). Trots denna liknelse med journalister måste man 

inse att bloggare kan skilja sig avsevärt från professionella journalister, då journalisten oftast 

representerar en tidning och bloggaren representerar sin egen blogg. Relationer mellan företag 

och journalister har funnits länge och det har ofta varit företagets PR avdelning som har haft 

ansvaret för att kommunicera med dessa intressenter. Företag har blivit mer medvetna om 

potentialen att kommunicera till sina kunder via bloggar, samt den potential som bloggare har 

att skapa såväl positiv som negativ Word-of-Mouth. Framgångsrika bloggare anses ofta vara 

opinionsledare och har således stort inflytande på sina läsare (Breakenridge & Solis 2009, s. 

53). Göran Thorstenson beskriver opinionsledare som personer med stora sociala nätverk. 

Från andra medier tar de i första hand in information och kunskap, för att senare sprida 

informationen och kunskapen till andra i sitt nätverk (2006, s. 15). Att bloggare börjar komma 

upp allt oftare i såväl PR- som marknadsföringslitteratur tyder på att företag visar större 

intresse att kommunicera med dessa opinionsledare. Däremot säger existerande teori relativt 

lite om hur man bör kommunicera och behandla bloggare och det kan därför vara önskvärt att 

vända sig till praktiker för att dra lärdom av hur denna kommunikation sker och hur man 

skulle kunna lyckas med den.  
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1.2 Bakgrund  

Bakgrunden behandlar tidigare forskning gällande kommunikation och Public Relations samt 

samtida problem inom dessa områden. 

1.2.1 Kommunikation 

År 1948 publicerade Claude Elwood Shannon en artikel vid namn The Mathematical Theory 

of Communication. Denna teori utvecklades på "the Bell Telephone Laboratories". Teorins 

huvudsyfte var av teknisk karaktär och ämnade förklara kommunikationen mellan två 

telefoner. (Shannon & Weaver 1963, s. 6). Idag appliceras modellen även inom andra 

områden och används bland annat för att förklara mellanmänsklig kommunikation. Syftet med 

modellen skilde sig således avsevärt från det syfte som den i dagsläget fyller.  

Detta på grund av att Warren Weaver föreslog att modellen används i syfte att förklara 

mellanmänsklig kommunikation och publicerade samma år boken The Mathematical Theory 

of Communication tillsammans med Shannon. (Shannon & Weaver 1963, s. 7) I denna bok 

presenterades modellen nedan i Figur 1 

 

Figur 1, Shannon & Weaver Communication Model (Shannon & Weaver 1963, s. 7) 

Shannon & Weaver beskriver kommunikation på den mest grundläggande nivån, verbal 

kommunikation mellan människor. I det här fallet menar man att informationskällan är 

hjärnan, transmittorn är röstmekanismen som producerar ljud (signal) som sedan sänds via 

luften (kanalen) (ibid.).  Modellen utvecklades alltså i tekniskt syfte, men på grund av dess 

generalitet kom den senare att användas i olika fält som t.ex. marknadsföring vilket 

presenteras vidare i teorin.  

 



11 

 

Lundahl och Skärvad beskriver en bra modell på följande sätt: 

"Bra modeller kännetecknas av att de både är enkla och har stort förklarings- eller 

förståelsevärde". (Lundahl & Skärvad 1992, s. 65) 

Shannon Weaver modellen är enkel att förstå och har ett högt förklaringsvärde vilket 

sannolikt har bidragit till modellens genomslag inom en mängd olika ämnen. Att öka 

förklaringsvärdet innebär ofta att man minskar modellens enkelhet. (Lundahl & Skärvad 

1992, s. 65) Modellen har däremot fått kritik för att översimplifiera den mellanmänskliga 

kommunikationen genom att bortse från kontextuella och mänskliga faktorer. (Tench & 

Yeomans 2006, s. 144) 

1.2.2 Problem inom Public Relations 

Jacqui L'Etang, författare av boken Public Relations: Concepts, Practice and Critique, finner 

problem både hos egna studenter samt PR praktiker. Hon menar att studenternas arbeten ofta 

inte visar på en förståelse för att media kanske inte alls är intresserade av vad PR 

representanter har att säga. Studenterna tar alltså för givet att media anser att det PR har att 

säga alltid är viktigt och därmed kommer att publiceras. (2008, s. 119)  

Samtidigt menar L’Etang, genom egen erfarenhet, att PR praktiker ofta ser på media som en 

passiv mottagare och sändare av information och inte som en publik i sig själv. Hon menar att 

media måste anses vara aktiva, tolkande och kritiska representanter som arbetar i ett komplext 

nät av ekonomiska, politiska, sociala och tekniska relationer. (2008, s 120) 

L’Etang menar (2008, s 120) att förståelsen för media och opinionsledare, som journalister, är 

viktig för att kunna arbeta med dem. Det är också viktigt att förstå att det inte bara är nya 

aktörer som leder till förändring. De traditionella opinionsledarna, som exempelvis 

journalister, påverkas självfallet också av såväl de nya medierna som de nya sätten att 

kommunicera och arbeta.  

1.2.3 Reklam, PR, och Massmedia relationer 

Den skillnad som Lord Bell gör mellan reklam och PR är att reklam är betald media med syfte 

att övertala eller informera, medans PR använder sig av s.k. "third party-endorsement" för att 

övertala eller informera. Med andra ord har man ett kontrollerat meddelande genom reklam 

(mot betalning) medan PR-praktiker ämnar övertala individer (third parties) att föra vidare ett 

meddelande på ett positivt sätt.  
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"Third parties" är ofta journalister som har förmågan uppnå detta ändamål genom att skriva 

positiva reportage om en produkt, tjänst, person eller organisation. (Tench & Yeomans 2006, 

s. 312) 

Media relationer innebär relationer med skribenter, redaktörer och producenter som 

kontrollerar vad som publiceras och sänds ut. Relationer innebär att någon slags ömsesidighet 

upprätthålls. Detta innebär att relationen måste upplevas som intressant för media medan den 

även är intresset för dem som finansierar PR aktiviteterna. Reklam är en dyr process och 

brukar således vara ett verktyg främst för stora företag med en stor budget. Reklam saknar 

även en viktig effekt som inte alltid kan köpas för pengar: trovärdighet. "Editor endorsement", 

att få ut sina meddelanden via en tredje part, har högre trovärdigheten på grund av att den 

slutgiltiga mottagaren inte ser kopplingen mellan meddelandet och företagets involvering. 

(Tench & Yeomans 2006, s. 312). Tench & Yeomans menar (2006, s.313) även att PR 

aktiviteter oftast anses vara gratisreklam. Detta på grund av att aktiviteten innebär publicitet 

utan en finansiell transaktion. Man menar däremot att för att denna typ av publicitet skall 

uppnås krävs duktiga praktiker för att undersöka medians agenda och därefter skapa relationer 

med lämpliga journalister och redaktörer samt leverera effektiva nyheter, bilder och 

kommentarer till rätt media och på rätt sätt. Detta tar självfallet tid, vilket innebär en kostnad 

för företaget. Viktigt att förstå är även att journalistens jobb inte är att leverera gratis 

publicitet. Deras arbete är att informera och utbilda deras läsare. Således måste företagets 

meddelande förtjäna att publiceras.  

För att vara trovärdig måste PR praktikern använda sig av media relationer för att erhålla 

publicitet genom respekterade skribenter som anses vara oberoende. För att anses vara 

trovärdig måste journalisten däremot endast skriva nyheter som är av intresse för deras publik. 

Att informera är däremot inte det enda motivet för media. Att underhålla är minst lika viktigt, 

om inte viktigare, än att informera. Samtidigt som antalet mediekanaler har ökat har antalet 

redaktörer och journalister ökat i mindre utsträckning. Detta innebär att färre journalister 

skriver mer nyheter. En följd blir att det krävs större förberedelse från PR praktikerns sida. 

Nyhetens fakta måste vara tydlig och trovärdig, utformad som en intressant nyhet och bör 

innehålla citat från auktoritära källor som pressen kanske vanligtvis inte har tillgång till. 

Således är det snarare "gratis redaktionsarbete" för journalisterna. Vissa journalister menar att 

de är helt opåverkade av PR praktiker. Samtidigt menar vissa PR praktiker att deras arbete bör 

fokusera kring att erbjuda en tjänst till media, istället för att agera en säljfrämjande kanal för 

sin klient eller företag. 
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Någonstans däremellan menar man att journalister behöver PR kontakter för att öppna dörrar 

och förse dem med information. (Tench & Yeomans 2006, s. 318.) 

1.2.4 Blogg 

För företag finns det numera nya alternativ till att nå ut till den breda massan och fenomenet 

"bloggande" har på senare tid börjat förekomma i marknadsförings- och PR-litteratur. 

(Breakenridge & Solis 2009, s. 53)  

En blogg, eller webblog, är personliga journaler på internet som uppdateras med jämna 

mellanrum och där det senaste inlägget förekommer längst upp (Pelsmacker, Gueens & van 

der Bergh 2007, s. 515) På en blogg kan författaren skriva om allt från något helt nytt, som 

författaren själv kommit på, till redan existerande information som författaren vill 

kommentera och kanske rent utav att utöka. Vad som gör bloggar unika är att författaren kan 

uttrycka sina idéer fritt och samtidigt ge andra chansen att när som helst kommentera dessa 

idéer. (Doorley 2006, s. 109) 

 

Vissa källor menar att de tidigaste bloggarna startade sent på 1990 talet. Däremot har det stora 

intresset för läsande och skrivande av bloggar tagit fart under de senaste åren vilket hemsidan 

Technorati illustrerar. I maj 2006 uppskattade Technorati, världens största sökmotor för 

weblogs, att det fanns ungefär 38,4 miljoner bloggar ute i världen och att det var sjätte månad 

skapades ungefär 75 000 nya bloggar (Pelsmacker, Gueens & van der Bergh, s. 515). I 

Sverige visade siffror, från 2010 att ungefär 12 % av den svenska befolkningen läser bloggar 

dagligen (Forsberg 2010). Bland de populäraste bloggarna i Sverige finner man Kenza, som är 

en 20 årig tjej som skriver om allt från mode till hur hennes vardag ser ut. Enligt bloggtoppen 

hade hennes blogg under vecka 19, år 2011, hela 652,536 besök (Bloggtoppen 2011).  

Som tidigare nämnts är vissa bloggar ett medium för personers åsikter medan andra verkar 

vara ett medium där man samlar information från andra källor, eller hänvisar till andra 

hemsidor och bloggar. Vissa av bloggarna kan också vara specificerade till en viss kategori 

som t.ex. politik, mode, sport eller teknik. Teknikbloggarna har visat på hög aktivitet vilket 

kan illustreras med ett exempel från den amerikanska teknikbloggen Gizmodo. Den 19 april 

2010 publicerade de en nyhet om en upphittad Iphone 4 prototyp som en av de anställda på 

Apple hade glömt på en bar (Chen 2010).  

http://www.internetstatistik.se/content/2702-allt-fler-laser-bloggar.html
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De publicerade nyheten först i hela världen och nyheten hamnade även till slut på stora 

svenska tidningssidor som t.ex. Aftonbladet (Nilsson 2010). 

Dierdre Breakenridge presenterar i boken Putting the Public back in Public Relations en 

relativt heltäckande bild av hur PR förändrats med uppkomsten av sociala medier. 

Breakenridge menar att det är viktigt att förstå vad en bloggare är och inte är. Hon jämför 

bloggare med journalister och försöker därmed presentera skillnader mellan dessa. Det första 

som kännetecknar journalisterna är deras utbildning. Vare sig man skriver för en 

nyhetstidning, veckotidning eller arbetar inom PR krävs det att man är utbildad inom området. 

Breakenridge menar att det är viktigt att poängtera att utbildningarna för journalister och PR-

praktiker är relativt lika. Under dessa utbildningar får blivande journalister världen över lära 

sig att följa de regler som finns i boken AP stylebook. Vill man få sina nyheter eller artiklar 

publicerade bör man följa dessa regler. Journalister har oftast goda kunskaper i hur man 

undersöker, intervjuar, skriver och faktakollar sina reportage. (Breakenridge & Solis 2009, s. 

50)   

Social Media uppmuntrar till en informell ton som påverkar allt från bloggar till online 

artiklar och nyheter. Det är därför viktigt att inse att bloggare rent formellt inte är journalister. 

Det krävs inte en journalistutbildning och de förväntas heller inte följa alla de regler som 

traditionella journalister gör. Blogger Code of Ethics existerar för att etablera generella regler 

för hur bloggare bör agera. Däremot finns det ingen styrande part som kontrollerar att dessa 

inte bryts. Välunderrättade marknadsförare har insett att bloggare inte är tillräckligt lika 

traditionella journalister för att behandlas på exakt samma sätt. Dessa marknadsförare 

utformar specialiserade kampanjer och inom PR benämns fältet "blogger relations" eller 

"influencer relations". Att förstå vad bloggare är och deras omständigheter är viktigt för att 

förstå hur kommunikation mellan företag och bloggare kan tänkas ske. (Breakenridge & Solis 

2009, s.60) 

Förutom att hjälpa oss förstå hur bloggare skiljer sig från journalister presenterar 

Breakenridge ett flertal tankar som är till vikt för vårt arbete. Hon menar att relationer med 

bloggare måste bygga på respekt, förståelse, kommunikation och information. (Breakenridge 

& Solis 2009, s.94). Dessutom bör man tänka på att det är människor man kontaktar och 

bygger relationer med. Trots att hennes litteratur är omfattande kring onlinevärldens nya 

kommunikationsvägar menar hon att man aldrig får släppa att det är människor som ligger till 

grund för kommunikationen, inte teknologin. (Ibid.). 



15 

 

Breakenridge är en av få författare som behandlar ämnet bloggare och hennes datainsamling 

grundar sig till stor del i citat och intervjuer med USA:s bloggtopp. Däremot bör det noteras 

att även de största Svenska bloggarna är små i jämförelse med dessa. Samtidigt behandlar hon 

rent generellt kommunikationen online och mindre fokus läggs på specifikt kommunikationen 

med bloggare.  

1.3 Problematisering 

Företagets kommunikation med konsumenter och intressenter har förändrats över tiden. Den 

omfattande förändring som skett på senare år har tvingat företag att ständigt se över sin 

kommunikation samt hur människor kommunicerar i dagens informationssamhälle. En viktig 

intressent och budskapsbärare är opinionsledarna som genom användandet av internet i 

dagsläget kan nå ut till den stora massan. På grund av förändringarnas hastighet kan det vara 

lämpligt att utvärdera den existerande PR teorin för att se om nya fenomen kan förklaras av 

existerande teori, eller om det krävs att befintliga teorier utvecklas och anpassas. Låter man 

gammal teori förklara nya fenomen är det risk att man går miste om viktig information och 

förståelse. Nya aktörer kan skilja sig från de traditionella, samtidigt som de traditionella 

sannolikt också påverkats av förändringar i hur samhället kommunicerar.   

Att inflytelserika individer även kan orsaka stora negativa effekter på ett företag är en insikt 

som ytterligare förespråkar att teorier utvärderas efter nya förhållanden för att skapa förståelse 

för den samtida kommunikations- och relationsmiljön mellan företag och bloggare.  

1.4 Problemformulering 

Undersökningen ämnar studera kommunikation mellan bloggare och företag i syfte att skapa 

produktpublicitet. Genom att studera såväl bloggare som Pr-praktiker vill vi besvara frågorna: 

1. Hur kommunicerar företag med bloggare i syfte att erhålla produktpublicitet hos dessa? 

2. Finns det något som kännetecknar bra/dålig kommunikation mellan företag och bloggare i 

syfte att erhålla produktpublicitet? 

3. Hur mycket inflytande har företag på den produktpublicitet som förekommer? 
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1.5 Syfte 

Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för hur företag kommunicerar med bloggare 

i syfte att skapa produktpublicitet, samt bloggarens benägenhet att samarbeta med företag. 

2. Metod 

2.1 Val av ämne 

Då vi först ställdes inför uppgiften att välja ämne kände samtliga i gruppen att det hade varit 

intressant att undersöka marknadsföringspotentialen i sociala medier. Av speciellt intresse var 

skapandet av virala kampanjer genom word-of-mouth marknadsföring. Fokus lades sedan på 

fabricerade företagsläckor som sprids via bloggar i syfte att skapa diskussion kring produkter. 

Vi fann däremot snabbt att detta inte var det naturliga steget i forskningen om att använda 

bloggare i marknadsföringssyfte. Relativt lite forskning har gjorts vad gäller kommunikation 

med bloggar på individuell nivå, samt potentialen att skapa samarbeten med dessa i syfte att 

skapa produktpublicitet. Detta bör vara ett mer naturligt steg i forskningen kring bloggare, 

eftersom vi anser det vara viktigt att förstå effekten av enklare former av kommunikation 

innan man börjar undersöka specifika, komplexa sätt att påverka bloggare. 

2.2 Val av studieobjekt 

Vi bestämde oss för att välja en bransch som hade relativt mycket bloggaktivitet. Anledningen 

var att man sannolikt har mest att lära från bloggare inom dessa branscher och hur företag 

agerar gentemot dem. Slutligen valdes därför teknikrelaterade bloggar. På senare tid har det 

blivit alltmer populärt med teknikprylar och bloggare inom området verkade vara många, och 

i många olika storlekar. 

2.3 Objektivitet 

Objektivitet är i sin enklaste form korrekt återgivning av data, ej medvetet utelämnande av 

viktiga uppgifter och inga vinklingar av slutsatser (Lundahl & Skärvad 1992, s.74). För att 

vara trovärdig bör utredaren sträva efter objektivitet. Man menar däremot att den dominerande 

synen bland samhällsvetare är följande: 

"Fullständig objektivitet är inte möjlig, men i största möjliga saklighet bör eftersträvas. 

Saklighet innebär bl. a att utredaren bör redovisa sina antaganden och perspektiv öppet och 

tydligt."  (Lundahl & Skärvad 1992, s.75) 
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Således bör man sträva efter objektivitet, men samtidigt inse att fullständig objektivitet inte är 

möjlig. Istället bör man redovisa antaganden och perspektiv. Nedan följer en kortfattad 

presentation av författarnas bakgrund. 

2.3.1 Akademisk & övrig relevant bakgrund 

Nedan presenteras författarnas bakgrund gällande punkter som författarna fann relevanta för 

studien. 

Tre av fyra författare läser för närvarande sin sista termin på kandidatprogrammet inom 

ekonomi vid Lunds Universitet. Den fjärde läser för närvarande sin sista termin på 

ekonomprogrammet. Samtliga har läst 90 högskolepoäng inom företagsekonomiska ämnen. 

Alla författare har visst intresse för teknik men det är endast en av författarna som följer 

teknikbloggar, och detta relativt sällan. Detta anser vi vara både positivt och negativt. Det 

positiva med att ha läst teknikbloggar är att man går in med en viss kunskap som kan leda till 

bättre tolkningar och analyser av det empiriska materialet. Det negativa med att ha läst 

teknikbloggar tidigare är att man går in med vissa förutfattade meningar om hur man upplever 

att dessa tänker och beter sig.  Samtliga författare har marknadsföring som huvudämne och 

har tidigare under terminen läst en kandidatkurs i marknadsföring. 

2.4 Metodologisk ansats 

Bryman och Bell skiljer på två huvudansatser, den deduktiva och den induktiva. 

Den deduktiva ansatsen tar utgångspunkt i teorin och brukar innebära utformningen av 

hypoteser som sedan testas under arbetets gång (2007, s.11). Den induktiva ansatsen tar 

istället utgångspunkt i empirin som sedan används för att skapa teori. (Bryman & Bell 2007, 

s.12) Med dessa två ansatser ämnar vi däremot inte kategorisera arbetsmetoden inom varken 

induktionens eller deduktionens renaste form. Däremot är det användbart att ha dessa ansatser 

som utgångspunkt för att kunna förklara och förtydliga arbetets metod. 

 

För att studera kommunikationen mellan företag och bloggare valde vi att låta intervjuerna 

ligga i fokus för teoriprövning och utveckling. Genom denna undersökning söker vi om det 

föreligger problem i den moderna PR- och kommunikationsteorins förmåga att förklara 

kommunikationen mellan företag och bloggare. Den metodologiska ansatsen ligger således 

närmast den induktiva, där utgångspunkten för arbetet är det empiriska materialet som sedan 

förklaras av existerande teori i den mån möjligt.  
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Det empiriska materialet bearbetas och analyseras utifrån teorier för att skapa förståelse kring 

iakttagelserna. Mer konkret kopplas förståelsen som uppstår genom analys tillbaka till den 

existerande teorin inom ämnet och utvecklar denna för att ge en rättvisande bild av den 

moderna kommunikationsmiljön mellan företag och bloggare. Den induktiva ansatsen valdes 

för att hålla intervjuerna öppna och fria från frågor som är baserade kring existerande teori, 

vilket leder till att intervjuerna är öppna för att gå in på ämnen som existerande teori kanske 

inte behandlar. 

2.5 Kvalitativ Metod 

Det hermeneutiska forskningsidealet förespråkar att man tolkar och förstår och ligger till 

grund för den kvalitativa metodteorin. (Lundahl & Skärvad 1992, s. 42) Detta forskningsideal 

menar att det är stor skillnad mellan fysiska och sociala fenomen. Eftersom undersökningen 

avser att studera mellanmänsklig kommunikation, blir människans tolkning av sin omvärld 

avgörande. Lundahl & Skärvad beskriver bl. a att den hermeneutiska synen innebär följande: 

 

"Målet för forskningen är att uttolka och förstå hur andra människor upplever sin situation 

och vad detta betyder för beslut och handlingar"(1992, s.42) 

 

Vi har en stark tro att mellanmänsklig kommunikation påverkas av hur människan upplever 

sin omvärld, inte minst sin motpart. Om människans syn på omvärlden stämmer överens med 

hur det faktiskt ser ut är tämligen irrelevant i detta sammanhang, eftersom han/hon kommer 

att agera efter sin egen syn på omvärlden och inte hur den faktiskt ser ut. Denna tolkning 

stämmer väl överens med det hermeneutiska idealet och har därför också satt sin prägel på 

detta arbete.  Vi anser det därför nödvändigt att utföra en kvalitativ och djupgående 

undersökning där mänskliga åsikter, värderingar och upplevd miljö får ta plats.  

2.5.1 Modeller och Erfarenhet 

Albert Danielsson (1983, s. 343) presenterar en teori om relationen mellan kunskap, problem 

och instrument samt hur utvecklingen av dessa sker. Han menar att vid en viss tidpunkt har vi 

befintliga kunskaper (K) över ett verklighetsområde. Detta tillsammans med de kända 

problemen rörande området (P) och de tillgängliga instrumenten för att lösa dessa (I) skapar 

ett komplex (K, P, I). Varje gång ett problem löses förändras K till K' eftersom man nu har 

kunskaperna om hur problemet löses.  
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Man upptäcker då nya problem, P', samt får ibland tillgång till nya instrument I'. Det som har 

inträffat är då att ett nytt KPI komplex (K’, P’, I') har skapats (Figur 2). K-delen måste gradvis 

ge en allt bättre avbildning av det utvalda verklighetsområdet. 

Kunskaper
Problem

Instrument

Nya problem orsakade av 
ny teknik eller ny 

samhällsutveckling

Resulterar I ett nytt K,P,I 
komplex

TID

Finns vid en viss 
tidpunkt

Kräver kunskaps- 
och teoriutveckling

 

Figur 2, K,P,I processen (Lagnevik 2008) 

 

KPI komplexet måste alltså kunna förklara den nuvarande situationen. Detta är en teori som 

haft stor prägel på undersökningens tillvägagångssätt. Det grundar sig i att författarna av 

uppsatsen har iakttagit hur praktiker arbetar och de problem de ställs inför. Därefter måste en 

återblick till existerande teori göras för att utvärdera om den existerande kunskapen kan 

förklara de problem som återfinns i dagsläget. Danielsson menar även att teoretikern har i 

uppgift att utveckla ett beskrivande språk åt empirikerna. Tankemässiga modeller över ett 

verklighetsområde är ett exempel. För att göra detta måste teoretikerna däremot observera de 

problem som uppkommer i verkligheten, samt knyta det till den existerande kunskapen, för att 

kunna skapa modeller och teorier som effektivt kan appliceras av samtidens praktiker. Det 

första steget är således att undersöka om där faktiskt föreligger problem, eller om modeller 

och teori fortfarande är relevanta. (1983, s. 344) Författarna tar inte för givet att det existerar 

problem, men anser att det är lägligt att utforska ämnet då stora utvecklingar inom såväl 

kommunikationsteknologi som andra områden har skett. Uppsatsen kommer därför att 

identifiera potentiella problem, försöka förklara dem med existerande teori och sedan ge 

rimliga förslag på fortsatt forskning. Valet att ta del av existerande teori hänförs till Magnus 

Langeviks föreläsning (2008) där han tar upp kunskapstrappan (Figur 3), som ämnar vidare 

förklara det Danielsson presenterar (Nedan). Denna menar att man bör bygga på teori istället 

för att varje gång börja om på steg ett. Endast då kommer mänsklighetens kunskap att föras 

framåt. 
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TID

                                                     K-P-I Situation 1

                           K-P-I Situation 2

K-P-I Situation 3

Kunskapssedimentering

Kunskaper, Problem och Instrument lagras över tiden. Det är viktigt, 
när man använder ett instrument eller en teori, att komma ihåg 
vilket problem som teorin eller instrumentet kom till för att lösa

 

Figur 3, Kunskapstrappan (Lagnevik 2008) 

 

2.6 Insamling av data 

Primärdata 

 

Primärdata beskrivs av Lundahl och Skärvad som material som utredaren själv samlat in. 

(1993, s.52). Primärdata har samlats in genom sex intervjuer med bloggare och PR praktiker, 

tre av vardera. Man har valt dessa två grupper just för att kunna skildra deras uppfattning av 

varandra, deras arbete med varandra samt hur dessa kan hjälpa oss förstå hur 

kommunikationsprocessen ser ut för dem. Denna data behövde insamlas främst på grund av 

att det inte existerar tillräckligt med kunskap om just den moderna kommunikationen mellan 

företag och bloggare, än mindre under Svenska förhållanden. 
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2.6.1 Intervjuer 

Vid en kvalitativ studie söker man efter rika, detaljerade svar. Detta kräver ofta att 

intervjuerna inte är helt strukturerade i förväg. (Bryman & Bell 2007, s. 474). De intervjuerna 

som genomförts har varit av semistrukturerad karaktär. Valet att inte genomföra en helt 

ostrukturerad intervju härleds till det faktum att det kan finnas svårigheter för människor att 

beskriva någonting så naturligt som mellanmänsklig kommunikation i processform. Med 

andra ord är den enstaka frågan: "Hur ser din kommunikationsprocess med bloggare ut?" inte 

den lättaste att ge kvalitativa svar på. Gör man detta kommer intervjupersonen sannolikt att 

beskriva de påtagliga dragen såsom skriva, skicka, mottaga etc. Ytterligare en anledning till 

att man använde en semistrukturerad intervju var att olika personer skulle genomföra 

intervjuerna. Alltså skulle inte en och samma person genomföra alla intervjuer. Då bör den 

semistrukturerade formen användas för att kunna jämföra insamlad data. (Bryman & Bell 

2007, s.480) Den semistrukturerade intervjun beskrivs av Bryman & Bell som en lista av 

relativt specifika ämnen som ska täckas. Däremot har intervjupersonen möjlighet att prata fritt 

kring dessa ämnen och ordningen av dessa ämnen behöver inte nödvändigtvis följas. (2007, s. 

474). Samtidigt får den som intervjuar chansen att ställa nya frågor som inte finns med i 

intervjumaterialet allteftersom nya, oväntade ämnen uppkommer. Materialet skickades till 

intervjupersonerna i förväg. Detta beslut diskuterades mellan författarna eftersom svaren blir 

mer spontana om intervjupersonen inte tagit del av frågorna i förväg. Man valde till slut att 

skicka ut intervjuerna tidigast en dag innan intervjun. Anledningen till denna tidshorisont var 

att vi ansåg att intervjupersonerna hade agerat med någon slags eftertanke innan de 

kommunicerade med intressenter som bloggare. Det helt spontana svaret hade då inte varit en 

rättvisande bild av deras verkliga agerande i en sådan situation. Samtidigt ville vi undvika att 

intervjupersonerna skulle ha tid att fabricera svar till frågorna eller söka teori samt ”Best 

Practice” recept för att ge oss akademiskt korrekta svar etc. Intervjumallen återfinns i bilaga 

8.7 – 8.8. Samtliga intervjuer transkriberades också och återfinns under bilaga 8.1–8.6. 
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2.6.2 Respondenterna 

De intervjuade bloggarna: 

Mattias (Iphonepyssel):  

En av bloggens grundare. Är till vardags student och jobbar även deltid. Hans intresse för 

Iphone uppstod när han på hösten 2009 fick en Iphone 3gs. 

Marcus (Iphonepyssel):  

Också en av grundarna till bloggen. Jobbar till vardags med grafisk design. Det var under sin 

utbildning som hans intresse för Apple uppstod genom en iBook G4. 

Wille (Feber):  

Är en av grundarna till Feber.se, som är en blogg med flera undersidor som skriver om allt 

från teknik till bilar. Han har en fil. Kandidat i systemvetenskap, men har även läst lite juridik. 

På Feber.se skriver han om teknik, främst nyheter relaterade till Apple men också allmänna 

tekniknyheter.  

Tommy (tkj):  

Är grundaren av sin blogg Tkj, som för tillfället är en av Sveriges största teknikbloggar. Han 

har och tidigare varit chefsredaktör på Allt om PC. På sin blogg skriver han om allmänna 

tekniknyheter. 

PR praktiker: 

Anne-Marie Skov (Carlsberg):  

Arbetar som Senior Vice President inom Kommunikation och CSR på Carlsberg i 

Köpenhamn. Har tidigare jobbat med Kommunikation och CSR på Novozym. Har studerat 

vid Köpenhamns Universitet. 

Niels Boe Sörensen (Kuanshi Consulting):  

Ägare av Kuanshi Consulting som sysslar med allt från Entertainment Strategies till Digital 

Entertainment Solutions. Han har tidigare jobbat som Marketing Manager på Carlsberg. Han 

har studerat vid Roskilde Universitet. 

Mikael Byström (PRandIR AB):  

Ägare och Senior Advisor på Prandir AB som erbjuder strategisk rådgivning inom PR och 

Investor relations. Har tidigare varit Senior Vice President för Corporate Communications och 

Investors relations hos Trelleborg AB. Har sin akademiska bakgrund på Lunds Universitet 

och Högskolan i Jönköping. 
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2.6.3 Urval av respondenterna 

Urvalet av respondenter skedde med basis av deras kunskap samt deras geografiska närhet, 

för att genomföra face-to-face intervjuer. På detta urval erhöll vi tre intervjupersoner som var 

villiga att bli intervjuade face-to-face. Övriga intervjuer fick göras över telefon eftersom man 

var tvungen att även söka respondenter utanför det närliggande geografiska området. De flesta 

bloggare var till exempel bosatta i Stockholmsregionen och en face-to-face intervju var därför 

inte möjlig. Övriga respondenter återfanns i Öresundsregionen i såväl Köpenhamn som 

Malmö. 

Sekundärdata 

Sekundärdata avser data och information som redan är dokumenterat inom ett visst fenomen, 

men är insamlat i annat syfte en den aktuella studien. (Lundahl & Skärvad 1993, s. 131)  

I detta syfte tog författarna del av existerande teori inom Public Relations, kommunikation 

och marknadsföring. Eftersom metoden är av induktiv karaktär valdes dessa främst för att 

förklara de empiriska iakttagelserna. Teorier har tagits främst från litteratur som har i syfte att 

utbilda blivande PR praktiker och marknadsförare. Övrig sekundärdata har använts i syfte att 

förtydliga eller komplettera dessa teorier. 

2.7 Källkritik 

 

Sekundärdata har samlats in i syfte att förklara de empiriska iakttagelserna. Litteraturvalet har 

således varit en subjektiv bedömning som författarna ansåg vara lämplig för att förklara det 

empiriska materialet. På grund av detta bör det belysas att dessa teorier kan vara det som 

förklarar vissa fenomen, men det kan naturligtvis finnas alternativa förklaringar från andra 

teorier.  

Med tanke på att ämnet som behandlats är modern kommunikation mellan företag och nya 

aktörer var det viktigt att litteraturen som inhämtades var relativt ny. Notera att litteraturen 

som diskuterar teorierna är ny, medan vissa teorier har sitt ursprung längre bak i tiden. Den 

moderna litteraturen diskuterar däremot modellerna ur ett modernt perspektiv och skildrar 

därför modellernas användning i dagsläget, istället för att skildra dem i den tidsperiod då de 

uppkom. Däremot innebär detta också att teorierna återberättas vilket leder till att teorierna till 

viss grad påverkas av författarens subjektiva bedömningar.  
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Därför har vi lagt fokus vid det som tyder på rent återberättande av de ursprungliga teorierna, 

men även beaktat författarens egna argument för och emot teorierna. Litteraturen som 

används är hämtad från facklitteratur inom området PR och Marknadsföring.  

Vad gäller primärdata finns det också faktorer som kan påverka hur rättvisande det insamlade 

materialet faktiskt är. Praktiker inom PR kan till exempel påverkas genom att de representerar 

företaget och därför väljer att vinkla sina arbetsmetoder för att ge en bra bild av såväl 

företaget som sig själv. De kanske utelämnar viktig information om när företaget misslyckas 

med kommunikationen och väljer att fokusera på de händelser som orsakat ett positivt utfall. 

Däremot har vi även intervjuat bloggare som bör kunna skildra fall då kommunikationen 

mellan företag och bloggare inte varit optimal. Bloggaren talar däremot för sin blogg, på 

samma sätt som PR praktikern gör för sitt företag eller klient. Detta kan leda till att bloggaren 

inte är villig att erkänna den effekt som PR-praktiker faktiskt har på deras arbete, eftersom 

detta hade ifrågasatt bloggens trovärdighet. Således kan information utelämnas av att 

bloggaren själv inte vill erkänna att företagets kommunikation påverkar honom, eller att 

denna påverkan sker omedvetet. 

2.8 Trovärdighet 

Trovärdigheten i företagsekonomisk forskning utvärderas vanligen efter validitet, reliabilitet 

och replikation (Bryman & Bell 2005, s. 48). Dessa tre är däremot främst applicerbara på 

kvantitativa ansatser och vissa författare menar att kvalitativa studier skall utvärderas efter 

andra kriterier. Guba och Lincoln presenterar då två grundläggande kriterier för bedömning av 

kvalitativa undersökningar: trovärdighet och äkthet. Äkthet består utav fem generella kriterier 

för forskning; Rättvis bild, Ontologisk autencitet, Katalytisk autencitet, Taktisk autencitet och 

Pedagogisk autencitet. Då begreppet äkthet främst behandlar vad undersökningen gjort för 

dem som medverkat (intervjuats) i undersökningen har författarna valt att lägga störst vikt på 

trovärdighet. Denna består utav fyra delkriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjligheten att styrka och bekräfta (Bryman & Bell 2005, s. 306)  

2.8.1 Tillförlitlighet 

Uppsatsförfattarna har under arbetets gång haft kontakt med både företag och bloggare för att 

diskutera och förhöra sig om den sociala verkligheten där kommunikationen utspelar sig. 

Dessa intervjuer har efterhand visat på en delad uppfattning av den sociala situationen, dock 

vill författarna poängtera att det låga antalet intervjuade inte tillåter att resultaten ses som 

allmänna sanningar.  
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2.8.2. Pålitlighet 

Denna uppsats innehåller enligt uppsatsförfattarna en tillräcklig beskrivning av 

forskningsprocessens faser såsom problemformulering, metod och val av 

undersökningspersoner. Dock kan detta kännas som mindre än vad Guba och Lincoln menar 

med att säkerställa att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av 

forskningsprocessens alla faser, däribland fältanteckningar och intervjuutskrifter. Däremot 

återfinns transkriberingar av samtliga intervjuer i bilaga 8.1–8.6. Det föreslås även att 

kollegor under arbetets gång granskar processen. En sådan granskning har ej gjorts och är inte 

heller särskilt vanlig. (Bryman & Bell 2005, s. 307)  

2.8.3. Möjlighet att styrka och bekräfta 

För att kunna styrka en uppsats skall det vara uppenbart att författarna agerat i god tro och ej 

låtit personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka resultatet (Bryman & Bell 2005, 

s. 307). Fullständig objektivitet är som nämnts inte alltid möjligt. Därför har 

uppsatsförfattarna redogjort för perspektiv och antaganden i kapitel 2.3 Objektivitet. Som 

tidigare nämnts har intervjuer gjorts utan någon hypotes i åtanke. Istället har teori fått växa 

fram allt efter arbetets gång vilket har förhindrat att uppsatsförfattarna skulle låst fast i ett 

visst tänk. Vidare har diskussioner inom gruppen samt med handledare ämnat minimera 

eventuella personliga värderingar under arbetets gång som skulle kunnat påverka resultaten.  

2.8.4 Överförbarhet/Representabilitet 

Eftersom att det empiriska materialet samlats från sex stycken intervjuer med personer från 

näringslivet samt bloggare kan generaliserbarheten i denna uppsats och slutliga teori bli något 

lidande. Samtidigt har man valt att intervjua bloggare inom teknik eftersom dessa ansågs vara 

i framkant vad gäller bloggens utveckling. Därför kan en generalisering inte göras för alla 

bloggare då de intervjuade utgör en specifik sorts bloggare inom en viss bransch. PR 

Praktikerna representerade däremot olika företag och branscher och kunde därför visa på mer 

generella likheter då de inte hade kontakt med bloggare inom teknik. De hade däremot 

kontakt med bloggare inom mode, nattliv, livsmedel och liknande. Samtidigt är många av våra 

intervjupersoner män eftersom det verkar vara främst män som bloggar inom ämnet teknik.  
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3. Teori 

3.1 Inledning till teori 

I det här avsnittet presenteras de teorierna som används i analysen för att förklara de 

empiriska iakttagelserna. Teorierna handlar om såväl relationsteori som kommunikationsteori 

och har främst hämtats från PR- och marknadsföringslitteratur.  

3.2 Elements of the Communication Process 

Kotler och Keller definierar kommunikation som en överföringsprocess (figur 4) mellan två 

eller fler parter där någon slags mening är utbytt genom ett medvetet användande av 

symboler. De beskriver den som en process som är bestående av olika element. (2009, s. 514) 

SENDER ENCODING DECODING RECEIVERMESSAGE

NOISE

FEEDBACK RESPONSE

MEDIA

 

Figur 4, Elements in the Communication Process (Kotler & Keller 2009, s. 514) 

 

Broderick & Picketon förklarar vissa delar av kommunikationsmodellen mer utförligt än 

Kotler & Keller själva gör och används därför för att komplettera Kotler & Kellers förklaring 

av modellen.  

Eftersom människan saknar telepatisk förmåga sker all kommunikation via symboler vilket 

innebär att koncept översätts till symboler som framför det önskvärda meddelandet. 

Detta innebär att avsändaren först måste koda (encode) meddelandet, och därmed reducera 

konceptet till symboler som kan uppfattas och tolkas (decode) av mottagaren som sedan ska 

kunna förstå meddelandet.  
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Sändaren skickar sedan meddelandet via ett medium (media) och efter att mottagaren tolkat 

(decodat) meddelandet har de möjlighet att skicka respons tillbaka till sändaren (feedback). 

Noise och Feedback beskrivs mer utförligt av Broderick och Picketon (2004, s.50) som 

följande: 

Brus (Noise): Brus består av omgivande distraktioner under kommunikationsprocessen och 

kan påverka om och hur meddelandet uppfattas. 

Feedback: Feedback sker vid en tvåvägskommunikation. Detta innebär att mottagaren även 

sänder tillbaka meddelanden till den ursprungliga sändaren. Feedback ökar potentialen för en 

mer träffsäker kommunikation. Den förser även kommunikationen med ett överflöd av 

information vilket innebär att det sker en upprepning av meddelandet som säkerhetsställer att 

meddelandet är korrekt förstått av motparten.   

Nya Faktorer som påverkar kommunikation: 

Tench & Yeomans föreslog att Shannon & Weaver modellen saknade två faktorer som 

påverkade inflytande; Människan och Miljön (2006, s. 144). Kommunikationsteorier började 

med att fokusera på påverkan. Däremot menar Tench & Yeomans att det finns andra resultat 

av kommunikationen. Dessa kan t.ex. vara att informera, instruera, eller förstärka idéer och 

beteende. Som många PR-praktiker sannolikt känner igen är en av de svåraste utmaningarna 

att generera ett aktivt mottagande av information. Detta för att stora delar av processen som 

redogjordes för ovan kräver att motparten är en aktiv mottagare av ett meddelande. Däremot 

är det, av ett flertal anledningar, väldigt svårt för sändaren att kontrollera mottagandet. 

Dessa anledningar är: 

Sändarens karaktäristiska drag: 

Sändarens karaktäristiska drag kan påverka viljan att mottaga information och till och med det 

upplevda värdet av informationen.  

Mottagarens personlighet och karaktäristiska drag: 

Mottagarens personlighet och karaktäristiska drag kan påverka viljan att mottaga information 

och nivån av aktiv respons. 

Kontext: 

Kontext kan hänföras till den sociala miljö där mottagaren lever (t.ex. som anställd, aktivist, 

familj) och relationen mellan parterna.  
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Meddelandets innehåll:  

Innehållet tolkas på olika sätt av olika människor - den ursprungliga meningen som sändaren 

önskade förmedla är inte alltid mottagarens tolkning, för att personligheterna, den personliga 

bakgrunden eller miljön skiljer sig. 

Kanalen kan även påverka hur meddelandet assimileras och absorberas.  

 

Figur 5 baseras på ovanstående faktorer men hjälper oss se kopplingen mellan faktorerna och 

”Influences on active reciever”- modellen. (Tench & Yeomans 2006, s. 146) 

Communication 

Channel Effects

Nature of the 
Source

Personality 
Variables

Personal 
Background

Relationship with 
Source

Context- Living and 

Working 
Environment

Source
Sends the message 
with one particular 

meaning in mind

Receiver
Receives and 
Interprets the 

message in one of 
many ways

 

Figur 5, Influences on active receiver (Tench & Yeomans 2006, s. 145) 

Modellen illustrerar hur sändaren skickar meddelandet varpå ovanstående faktorer påverkar 

hur meddelandet sedan tolkas av mottagaren. 
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3.3 Fyra modeller av Public Relations 

1984 publicerade Grunig och Hunt sin bok Managing Public Relations, där de presenterade 

fyra modeller baserade på observationer av PR praktiken i USA (Tench & Yeomans 2006, s. 

146).  Av de fyra modellerna representerar de första två envägskommunikationer medan de 

två senare representerar tvåvägskommunikationer. 

 1. Press Agentry/Publicity: 

Syftet med denna modell är att sprida en specifik åsikt genom media och andra kanaler. Detta 

är en envägskommunikation och kräver ingen dialog med publiken då målet är att framföra en 

specifik uppfattning, vilken inte behöver vara sann. Kommunikationer under krigstid med 

staten som avsändare är ett bra exempel på denna typ av propaganda. Någon undersökning 

krävs inte eftersom publikens natur är oväsentlig och det största målet är att få ut meddelandet 

i så många kanaler som möjligt. 

2. Public Information: 

Public Information liknar Press Agentry i det hänseendet att det är en envägskommunikation 

med syftet att sprida information. Däremot skiljer det sig från press agency genom att sanning 

är fundamental. Denna information måste vara precis och sann då syftet är att informera 

istället för att övertyga. 

3. Two-Way asymmetric: 

Denna modell är mer använd i dagsläget än de två tidigare nämnda. Modellen grundar sig i 

övertygande kommunikation och syftar till att nå en överenskommelse mellan organisationen 

och publiken genom att få dem att tänka i organisationens banor. Feedback är viktigt i denna 

typ av kommunikation för att anpassa sin kommunikationsstrategi till att bli mer övertygande, 

alltså inte för att organisationen vill förändra sitt beteende. 

4. Two-Way Symmetric: 

Den symmetriska modellen ämnar skapa en ömsesidig förståelse parterna emellan. Detta 

innebär att kommunikationsprocessen bör leda till att både sändare och mottagare förändrar 

sin åsikt på ett område i fråga. 

Den sistnämnda modellen, som för övrigt var den som sades vara det nya sättet som PR 

bedrivs, fick viss kritik från bland annat Magda Pieczka (Tench & Yeomans 2006, s. 145) .  
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Hon menade att den asymmetriska modellen är mer rättvisande då det är det egna motivet som 

ofta ligger till grund för feedback och dialog. Hon menar till och med att anledningen att en 

tvåvägskommunikation används över huvud taget är för att det bäst tillfredsställer 

organisationens motiv i dagsläget. Grunig tog åt sig av denna kritik och utvecklade en modell 

som han kallade "Mixed Motiv Model" (Figur 7). 

 

 

Figur 7, Mixed Motiv Model (Tench & Yeomans 2006, s. 150) 

 

På vardera sida finnar man de två olika parterna och deras motiv. Det asymmetriska scenariot 

innebär att företaget har en dominant position i dialogen och att denna parts motiv beaktas till 

fullo. Cooperations modellen menar att den dominanta koalitionen ger med sig för de publika 

motiven. Two-way Model innebär däremot att motiven sammanvävs så att båda parternas 

motiv beaktas och därmed skapar ett samarbete.  

3.4 Kommunikation & Relationer inom PR 

3.4.1 Förhandlade Nyheter 

Konceptet om förhandlade nyheter är viktig för praktiker av medierelation. Det innebär att 

inse att media inte existerar för att göra reportage om PR praktikerns klient eller företag. 

Journalister jobbar varken för PR praktikern eller mot honom, utan är neutrala förmedlare 

som står mellan PR praktikern och hans publik. Företag har sina egna agendor medan media 

måste vara alert för bredare nyheter. Större del av informationen om företaget är inte av 

intresse för motparten (media). Duktiga praktiker inom media relation kan hitta eller vinkla 

företagets nyheter för att bilda en nyhet som är av intresse för media.  
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Figur 8 illustrera detta och det område som benämns ”Overlapping news agenda” är det 

område där organisationens och journalisternas nyhetsagenda täcker varandras 

intresseområde.  

För att få journalister att skriva om företagets nyheter, måste nyheterna således beröra den 

globala nyhetsagendan. Därför blir det viktigt för företaget att konstruera nyheter så att den 

andra parten ser ett värde i den.  

Shared News Agenda

Organizations
 News

Global
 News

 

Figur 8, Overlapping news agendas (Tench & Yeomans 2006, s. 319) 

 

Tench & Yeomans beskriver även att PR praktiker ofta brukade anstränga sig för att 

underhålla journalisterna genom press konferenser i intressanta städer eller genom att bjuda 

dem på diverse events och middagar etc. (Tench & Yeomans 2006, s. 319) 

Idag spenderar journalisterna mer tid på sitt kontor och har därför ofta inte tid med sådana 

aktiviteter. För att behålla sin trovärdighet som journalist är de idag mindre benägna att ta 

emot gåvor, resor och annan gästfrihet från företagen. Massmarknadsföringen i media måste 

tonas ner, vilket innebär att PR praktiker måste vara selektiva med sina meddelanden och inte 

skicka all information till all media.  

I Exploring Public Relations (Tench & Yeomans 2006, s.326) nämns också anledningar såväl 

för som emot att kommunicera med bloggare. Det finns anledning att kommunicera med 

bloggare för att bloggare är, som tidigare också nämnts, inflytelserika personer med stor 

kunskap om industrin (ibland är de även journalister).  
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Tench & Yeomans nämner också anledningar till varför man inte bör vara försiktig med 

bloggare, vilket är bland annat att måste kunna behandla dem med stor omsorg. De skriver för 

sitt eget intresse och vill inte känna sig utnyttjade i kommersiellt syfte. Ingå gärna i en dialog 

med dem på deras valde ämne, men akta dig för att ”pitcha” din egen historia. Därför bör man 

övervaka de mest inflytelserika bloggarna inom företagets industri. 

 

3.4.2 Att bygga relationer  

Relationer har fått en allt mer central roll inom PR. Relationen mellan företag och dess 

intressenter har börjat influera sättet strategier och taktiker läggs upp i företag. Detta har i sin 

tur krävt ett större engagemang från företagets sida. Att skapa engagemang innebär att man 

skapar en uppriktig dialog, något som har ansets vara svårt. Man kan behöva ge ut avslöjande 

information som ägaren av informationen kan skadas av, just för att upprätthålla det som 

förväntats av motparten. Därför måste praktiker ha större förståelse för de risker som kan 

uppkomma i interaktion med intressenter.  

Broom et al (Tench & Yeomans 2006, s.185) menar att relationer karakteriseras av ett 

ömsesidigt beroende. De kan också representeras av byte eller överföring av information, 

energi och resurser. Relationer innehåller förgående historia och kommer leda till ett resultat 

som måste beaktas. Dessa två faktorer måste man beakta när man tittar på relationer mellan 

företag och dess intressenter. En tredje är den sociala kontexten av relationen. 

4. Empiri 

4.1 Företagets kommunikation med bloggare 

 

Nedan presenteras det empiriska materialet från intervjuerna. En uppdelning har gjorts efter 

olika teman som frekvent kom upp under intervjuerna. Dessa är: 

1. Meddelandets Paketering 

2. Företags ansträngningar 

3. Kommunikation med bloggare 
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En snabb återblick på respondenterna: 

Bloggare: 

Marcus och Mattias på Iphonepyssel:  

Bloggar om Apples I-produkter (I-pad, I-phone, I-pod samt tillhörande nyheter och produkter) 

Marcus och Mattias bedriver bloggen vid sidan om studier och arbete och livnär sig således 

inte på att blogga. 

Wille på Feber.se:  

En av grundarna av Feber.se, som är en av de populäraste bloggarna i Sverige. Wille bedriver 

bloggen som sitt yrke. 

Tommy på blogg.tkj.se: Bedriver en av Sveriges största teknikblogg som yrke.  

PR-Praktiker: 

Anne Marie Skov: Senior Vice President, Communications och CSR på Carlsberg. 

Niels Boe Sörensen: Ägare av Kuanshi Consulting.  

Mikael Byström: Ägare av PrandIR AB, som specialiserar sig i Public och Investor 

Relations.  

4.1.1 Meddelandets paketering 

Den typiska kontakten mellan företag och bloggare gällande produkter verkar vara främst via 

pressmeddelande, men personliga email förekommer. Ibland sker inte kontakten direkt via 

företaget utan genom att företaget använder sig av medie- eller PR byråer för att kontakta 

bloggarna.  

I det fallet blir det byråerna som representerar företaget i kommunikationen med bloggare. 

Pressmeddelande och email skickas ut i syfte om att få bloggaren att uppmärksamma och 

eventuellt publicera produktinformation på sin blogg. Preferens vad gäller meddelandets 

paketering skiljde sig åt bloggarna emellan. Iphonepyssel menade att press release var ett av 

de sämre sätten att ta kontakt och erhålla produktpublicitet på deras blogg. De var mycket mer 

intresserade av att testa produkterna och själva få chansen att utvärdera dessa innan de 

publicerar informationen.  
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Marcus: "Dom som skickar ut press releaser... Där känner man lite så... om det inte är nån 

riktigt rolig app... så överväger jag om jag ska prova den... men dom som skriver ett mail 

själv.. där får inte jag den känslan.. Där liksom frågar dom prova gärna." 

 

Marcus menar att den personliga kontakten är viktig för att få bloggarens uppmärksamhet. Att 

skicka ut press release ansåg de var opersonligt, förvirrande och en missuppfattning av vad de 

faktiskt ville med produkten. Niels Boe visar sin förståelse för detta och menar att när du 

kontaktar en journalist på en tidning kontaktar du en individ som arbetar för en organisation. 

När du kontaktar en bloggare så är det mer bloggaren du kontaktar än organisationen och det 

krävs därför att man är mer personlig i sin utformning av meddelandet.  

 

Wille på Feber.se menar däremot att press releasen kan effektivisera hans verksamhet. På 

Feber.se är det nu 15 personer som arbetar och de använder sig av en gemensam inkorg. Alla 

får ta del av de meddelanden som kommer in, men ibland krävs det att Wille lägger över visst 

arbete på andra. Han menar att en press release gör det väldigt enkelt för honom att arbeta på 

detta sätt. Däremot är han inte övertygad om att press releasen passar bäst i alla lägen, inte ens 

i hans egen verksamhet. Han menar att vid riktigt intressanta produkter så brukar företagen 

höra av sig och bjuda in dem på event så att de får vara med på presentationer eller testa 

produkter. Det sker även att produkter skickas så att Wille och hans medarbetare får testa 

produkterna då de inte alltid har möjlighet att närvara på events.  

4.1.2 Företagets bakomliggande ansträngningar i kommunikation med bloggare 

Företag har oftast kunskaper och metoder för hur man kommunicerar med journalister 

eftersom de har arbetat med dessa under en längre tid. Däremot menar PR-praktikerna som 

intervjuats att sociala medier har ändrat spelplanen. Företagen har tvingats gå in i en 

lärandefas och mer resurser sätts in för att kunna hänga med och kommunicera med nya 

opinionsledare som bloggare. På Carlsberg har företaget en dedikerad person vars uppgift är 

att jobba med sociala medier och använder sig även av kunskaper från unga anställda, som de 

känner har bättre koll på de sociala medierna. Dessutom använder de även specialister inom 

"Social Media Monitoring" för att dra lärdom av det som sker i sociala medier och därmed 

öka sin kunskap om dessa.  

 

Mikael Byström instämmer även på detta och säger att större företag har “proffsigare” 

konsulter eller medarbetare med mycket kunskaper om detta.  

http://feber.se/
http://feber.se/
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Han säger även att mindre företag oftast inte känner till allt om de nya moderna verktygen och 

alla vägar för att ta sig till journalister och bloggare. Ansträngningarna är däremot fortfarande 

få jämfört med traditionella medier.  

Anne Marie beskriver det som följande: 

 

“I have one dedicated person with digital media, but its getting more and more important so 

over time I might need to transfer resources.” 

 

Dessa satsningar avspeglar sig däremot i bloggarnas svar. Samtliga bloggare medger att de 

sett stor förändring vad gäller företagens interaktion med dem. 

 

4.1.3 Synliga ansträngningar 

Två exempel visar på hur dessa bakomliggande ansträngningar avspeglar sig i riktiga 

scenarion. 

Exempel 1: 

Anne Marie är tydlig med att förklara att företagen förlorar viss kontroll till följd av att 

aktörerna i de sociala medierna uttalar sig fritt, utan företagets direkta inflytande. Hon menar 

däremot att det ibland är viktigt att företaget inte bara lyssnar, utan även reagerar när 

meddelanden som publiceras kan orsaka stor skada på företaget. Hon beskriver ett exempel då 

en bloggare uttalat sig om företagets produkter genom att bland annat skapa en Facebook sida, 

där man förmedlade budskapet; “Lets get really drunk off *product*”. Detta var självfallet en 

av Carlsbergs produkter, vilket gick emot företagets värderingar för ansvarsfull konsumtion 

av alkohol. Dessutom var sidan väldigt professionellt upplagd och det var oro om att andra 

intressenter skulle tro att Carlsberg hade skapat den. Det fanns således en laglig aspekt och 

man funderade först på att vidta rättslig åtgärd. Man bestämde sig däremot för att ta kontakt 

med individen och genom dialog förklara företagets syn på det hela samtidigt som man tog 

del av bloggarens syn. Det visade sig att individen inte agerat i intresse att skada företaget 

utan snarare för att han tyckte väldigt mycket om deras produkt. Genom en dialog kunde 

parterna förstå varandras perspektiv och båda enades om att sidan borde tas ner. 
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Mikael menar även att genom sådan dialog vinner man inte bara över en positiv kraft, utan 

man har dessutom en person mindre som jobbar emot företaget. 

 

Exempel 2:  

Vid Carlsbergs lansering av den nya produkten "Copenhagen" valde man att bjuda in bloggare 

till ett event för att låta dem provsmaka produkten och förhoppningsvis sedan blogga om den. 

Vid eventet serverades ölen i samband med en speciellt designad meny som innehöll rätter 

som skulle passa bra ihop med den nya ölen. Det som var intressant var att det visade sig att 

många av bloggarna hade skrivit inlägg där de fokuserade på maten istället för ölen. De 

bloggare som bjöds var främst bloggare som intresserade sig för Köpenhamns nattliv och 

mode. Då bloggarna fann maten mer bloggvärdig än ölen fick Carlsberg självfallet positiv 

publicitet ändå men publiciteten involverade varumärket snarare än den specifika produkten.  

 

4.2 Kommunikation med bloggare 

4.2.1 Initial kontakt 

Utifrån intervjuerna är det tydligt att det främst är företaget som tar den första kontakten 

bloggarna. Det förekommer däremot ibland att bloggarna tar kontakt med företaget. Då 

handlar kontakten oftast om att bloggaren vill ha ytterligare information eller kanske rent utav 

fråga företaget om de kan få testa en av deras produkter. Wille från Feber.se säger att de i 

sådant fall tar personlig kontakt med företaget och frågar ifall de kan få extra information eller 

använda en av deras produkter för en recension.  

Han säger också att företagen ofta är mycket öppna för att låna ut sina produkter: 

 

"Wille: Oo ja... Jaja det är gratis PR för dem kan man säga... om det inte är jätte dålig bil för 

då blir det bad PR, men oftast så är det ju bra grejer då och det är därför vi är intresserade 

av dem." 

 

Att bloggare kontaktar företag är något som Anne-Marie också nämner och att det har 

förekommit på Carlsberg. Där har det hänt att bloggare kontaktat företaget angående att de 

vill ha extra information eller har någon fråga.  
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Hon säger att bloggare kan kontakta anställda som inte arbetar inom PR avdelningen och det 

har krävt att anställda på företaget, även de som inte jobbar med PR, måste bli medvetna om 

hur man behandlar denna sortens kommunikation. Detta för att kunna ge ut den informationen 

som bloggaren behöver och se till att den stämmer överens med företags värderingar.  

 

4.2.2 Feedback 

Den direkta feedbacken från bloggare till företag tar sin form i bloggare som önskar mer 

information vad gäller ett ämne. Det var sällan som det framgick att direkt feedback var 

någonting som hände vid varje kommunikationstillfälle. Det förekom dock att företagen bad 

om förklaringar då bloggarens utvärdering inte var så positiv som förväntad. Bloggare verkar 

ofta vara villiga att ge feedback såvida de bemöts på ett vänligt sätt. Anne Marie menar också 

att inte bara lyssna på det som sägs om företaget, men även avlyssna hur relationerna 

uppfattas av olika aktörer. Hon menar att för att kunna anpassa sig efter det journalister och 

bloggare anser vara viktigt är en avgörande i hur väl man lyckas kommunicera med dem. 

 

Den outtalade feedbacken verkar däremot vara dominerande. Alla PR-praktikerna enades om 

att det är viktigt att lyssna på det som sägs om produkter på internet. Mikael tar upp två 

aspekter som gör det viktigt att söka information på internet. Det första är att allting händer 

otroligt snabbt och man kan snabbt läsa av om det man gjorde var en bra, dåligt, för tidigt 

eller för dyrt etc. Det andra är att man har mycket större möjlighet att få individuella åsikter. 

Man behöver inte längre basera det man säger på konkret fakta utan man kan skriva “Jag tror 

detta kommer att gå dåligt” utan att berätta exakt varför. Att företag försökte påverka 

bloggarens utvärderingsprocess och recensionsskrivande var väldigt impopulärt hos samtliga 

bloggare. Om företagsrepresentanter kommunicerande med bloggaren i en aggressiv ton 

gällande en produktrecensering kommer de att gå miste om feedback och relationen kommer 

att skadas. 
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4.3 Motiv 

4.3.1 Bloggarnas motiv 

Genom intervjuerna återfann man ett flertal motiv som påverkade bloggarens verksamhet. 

Hur de påverkade bloggarna, och i vilken utsträckning, skilde sig däremot mellan bloggarna. 

4.3.1.1 Personligt intresse 

Någonting som alla bloggare var överens om var att deras grundläggande motiv bakom deras 

verksamhet var ett brinnande intresse för det ämne de behandlar. Deras genuina intresse för 

att skriva om det som intresserar dem avgör ofta vad som skrivs på bloggarna. Marcus menar 

till exempel att han själv anser att det är viktigt att de han skriver om är av intresse för honom. 

Det förekommer självklart också specifika intressen inom det uttalade intresseområdet.  

Till exempel bloggar Mattias främst om I-produkter, men har en passion för det som kallas 

Jailbreaking (att egenadministrera sin telefon). Han menar att Jailbreaking är det bästa han vet 

och kan lägga mycket tid på att blogga om detta när nyheter dyker upp. Att blogga utanför det 

uttalade intresseområdet verkar vara ovanligt. Wille hade till exempel fått ett par solglasögon 

skickade för att testa och publicera på sin blogg. Detta var ingenting som Wille 

överhuvudtaget var intresserad av att skriva om på sin blogg. Samtidigt får han ofta press 

release från utländska företag som vill att han recenserar anti-virusprogram, vilket förvisso 

kan relateras till teknik, men inte är något Wille intresserar sig för.  

4.3.1.2 Läsarnas påverkan 

Läsarnas verkar ha en viss påverkan på bloggarna och bloggförfattarna. Ofta styr läsarnas 

engagemang tillsammans med författarnas om vad som ska skrivas. Wille skriver att Feber.se 

har en tipslåda och att han ofta finner denna mer intressant än de press releaser och övrig 

information som företagen skickar. Han säger även att dessa tips ofta består av mycket bra 

material som de senare kan använda. Marcus och Mattias från Iphonepyssel skriver även att 

de får personliga frågor ifrån läsare, angående saker som de har publicerat. Detta ger också en 

insikt i vad läsarna tycker är intressant och vad de borde skriva mer om.  

4.3.1.3 Finansiellt motiv 

Av de bloggarna som intervjuades drevs två stycken, Feber.se och TkJ.se, på professionell 

nivå. Dessa bloggare livnär sig således på sitt arbete som bloggare. Iphonepyssel drivs 

däremot som en hobby vid sidan av arbete och skola.  

http://feber.se/
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De finansiella motiven för bloggarna skiljde sig således åt. Iphonepyssel tjänar en mindre 

summa pengar på reklam och dylikt, men använde alla dessa finansiella resurser för att 

förbättra sin blogg. Detta gjorde de via utveckling av hemsidan eller utlottning av saker till 

läsarna. De två andra bloggarna har större finansiellt intresse än Iphonepyssel, eftersom de får 

finansiell ersättning för sitt arbete som bloggare. Däremot var de tydliga med att bloggarens 

image och integritet inte kan påverkas av pengar. Ingen av dem svarade att de skulle vara 

villiga att skriva positivt om en produkt i utbyte mot pengar. Viktigt är att inte uppfatta det 

finansiella intresset som någonting som styr bloggarna i den meningen att de är ett av de 

största motiven som påverkar hur bloggen bedrivs. Det är däremot ett motiv eftersom det låter 

individerna livnära sig på något som de gillar att arbeta med. Denna sistnämnda mening delas 

av båda professionella bloggare. 

 

4.3.2 Företagens motiv 

För företagen är det ganska självklart att deras motiv är att få bloggarna att börja skriva om 

deras produkt och på det sättet skapa en viss publicitet kring både företaget och dess 

produkter. Mikael Byström nämner att tidningar ofta är mycket breda och att bloggare 

däremot oftast skriver om ett specifikt ämne eller område. Detta gör det lättare för företag om 

de vill nå ut med ett specifikt budskap till en viss grupp. Niels Boe instämmer och menar att 

bloggare har en sak och verkligen inriktar sig på det. Därför blir bloggarna specifika sorters 

kanaler. 

 

 

4.4 Tid och Brus 

 

4.4.1 Att vara först med nyheten 

Att vara först, eller väldigt tidig, med en nyhet var extremt viktigt för samtliga bloggare. 

Wille menar att om hans läsare kan få nyheten någon dag tidigare på en annan blogg, så är de 

“redan körda” (dvs. bloggen). Han förklarar också att det är av delvis denna anledning som 

mycket av nyheterna kommer från andra bloggar. De större bloggarna får nyheterna direkt 

och är nästan alltid snabbast på att publicera dessa. En blogg hinner inte vänta tills 

informationen publiceras i en traditionell tidning och bloggare måste därför ofta hämta 

information från större bloggare.  
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Wille menar att just han följer stora teknikbloggar, men att det är samma inom bil-, 

heminredning- och spelindustrin. Marcus och Mattias från Iphonepyssel instämmer helt. De 

poängterar hur viktigt det är att vara först med nyheter och säger att de oftast inte läser 

svenska sidor, utan läser internationella sidor av denna anledning. På frågan när en nyhet ses 

som gammal är uppfattningen olika, de säger att det beror på vilken sorts nyhet det är. Wille 

beskriver att han kan publicera en nyhet på en måndag och sedan få en press release om 

samma nyhet kommande torsdag.  

4.4.2 Fördelning av tidsresurser 

Intervjuerna behandlade många frågor om events och liknande. Att bloggare får inbjudan till 

events är inte ovanligt. Däremot framkom det att det relativt sällan är så att de kan närvara. 

Bloggare är allmänt positiva till events, men de måste också göra en avvägning av deras tid 

och resurser. 

 Wille menar följande: 

 

“Ibland kan vi bli bjudna av nån som säger: kan ni inte komma till Köpenhamn i en och en 

halv dag? Då säger vi att det låter intressant men vi kan inte lägga 12-13 timmar på en sak 

som vi skriver om i 20-30 minuter på sajten.” 

 

Samtidigt menar han att de publicerar ca 50-70 inlägg på sajten per dag, vilket är ungefär lika 

mycket som Aftonbladet och Dagens Industri.  

4.4.3 Brus 

Samtliga bloggare anser att företagen har börjat ta kontakt med bloggare allt oftare på senare 

tid. Wille menar att han får ungefär 40 press releaser dagligen från såväl svenska som 

utländska företag. Att sålla ut information som ska publiceras baseras ofta på intresse hos 

bloggaren och intresse hos läsarna. Bloggaren väljer själv ut det han vill skriva om, utan att 

någon annan delegerar arbetet. Wille berättade däremot att det ibland kan komma på fråga att 

delegera press release till andra skribenter, men att det oftast baseras på att man själv hittar 

egna intressanta meddelanden. När meddelanden överlämnas är det oftast för att någon annan 

skribent har ett större intresse eller större kunskap inom det specifika området. 

Utöver detta brukar Feber.se få in ca 20-40 meddelanden om vad läsarna själva önskar att 

skribenterna behandlar.  
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Dessa tips brukar ofta behandlas och Wille menar att det absolut bästa (notera bästa och inte 

lättaste) sättet att få honom att skriva om något är att starta en viral kampanj att få läsarna 

själva efterfråga informationen. Iphonepyssel följer dagligen såväl andra bloggare som 

Twitter och övriga sociala medier. Marcus beskriver att han har en enorm bokmärkeslista som 

han läser dagligen. 

4.5 Relationer 

 

Här behandlas företagets relationer med journalister och bloggare. Detta för att många företag 

hade intressanta saker att säga om både bloggare och journalister. Deras relationer med 

journalister kan sedan hjälpa oss förstå arbetet med bloggare bättre. 

 

4.5.1 Företagets relation med journalister 

Att bygga relationer med journalister anses vara viktigt. Man har personal vars arbete är just 

att kommunicera med journalister. Journalisterna delas även upp i olika typer, som t.ex. 

finansiella eller produktinriktade. Relationer med dessa ansågs av PR-praktikerna vara viktigt. 

Däremot går det aldrig att överleva helt på att man har en relation med en journalist. Även 

journalisternas vardag har förändrats över tiden. Anne Marie menar att relationsbyggande 

aktiviteterna upplevs som mer krävande idag än de var förr. Både Anne Marie och Mikael 

menar att det inte längre räcker, eller ens är accepterat, att bedriva vissa av de 

relationsbyggande aktiviteterna som gjordes förr. Anne Marie beskriver det på följande sätt:  

 

“It’s very important that we build relationships, it’s not like that good old days when you 

could just buy a journalist a good dinner and you were closely connected. These days 

journalists are really busy, and they will not have relations with you unless you have a story 

to tell or a key message.” 

 

 

Mikael instämmer och menar att tidningarna insåg att man hade tio människor som bara reser 

runt på resor arrangerade av vissa företag och då nästan alltid bara skrev positivt om dessa. 

Detta förekommer nästan inte alls idag enligt Mikael. Resorna förekommer men då är det 

redaktionen som betalar. Anne Marie menar vidare att du inte får en positiv “story” enbart 

genom att ha en tidigare relation med journalisten.  
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Trots att det blivit mer krävande att bygga goda relationer med dagens media står samtliga 

PR-praktiker fast vid sitt svar att detta är bland det viktigaste inom PR.  

Mikael tar upp tre anledningar till varför han bygger relationer trots att det är krävande: 

“Trea på listan: Jag vill ha ut mitt budskap 

 

Tvåa på listan: Jag vill ha ut mitt budskap så bra det bara går om att jag är på topp 

 

Etta på lisan: Om jag lyckas riktigt bra med mina medierelationer så kan jag stoppa

  journalister från att skriva det dåliga om mig.” 

 

Mikael menar, precis som Anne Marie, att det var lättare att bygga relationer förr. Solresor 

och middagar kan idag ses mer som en muta vilket påverkar relationen negativt snarare än 

positivt. 

 

4.5.2 Samarbete mellan bloggare och företag  

Iphonepyssel har i dagsläget ett samarbete med en Svensk onlinebutik som säljer ungefär de 

produkter som Iphonepyssel bloggar om. Samarbetet fungerar på så vis att Iphonepyssel får 

välja vilka produkter som helst från företagets sortiment (företaget säljer diverse 

elektronikprylar av olika märken) och pröva samt skriva recension om vad de egentligen 

tyckte, både positivt och negativt. Vissa av produkter fick de även behålla och vissa fick de 

skicka tillbaka beroende på vad de kostar. Från företagets sida ville man ha möjligheten att 

läsa nyheten innan den skulle publiceras, inte för att anmärka på något, utan mest för att se 

innehållet innan det publicerades i förberedande syfte. I slutet av recensionen ska det stå att 

produkten går att köpa hos onlinebutiken. Precis som Wille från Feber.se nämner, säger 

Mattias från Iphonepyssel att detta blir en sorts reklam för företag. 

 

Sådant samarbete är det däremot inte alla bloggare som är öppna för. Wille menar att Feber.se 

inte har, eller är öppna för, sådana samarbeten. Viktigt att påpeka är att Iphonepyssel inte 

känner någon press från företag att endast prova produkter från just deras butik. De upplever 

det som ett bra samarbete, eftersom det underlättar deras process att få tag i produkter att testa 

och menar att deras läsare får mer information genom detta.  

http://feber.se/
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Alla bloggare står fast vid fast vid att företaget inte kan köpa positiva recensioner på deras 

sida, utan alla val görs i bloggarens intresse och inte företagets! Vid de tillfällen då 

Iphonepyssel själva vill prova en produkt och denna finns hos butiken som de samarbetar 

med, kan det vara aktuellt att använda samarbetet. 

Att samarbeten mellan företag och bloggare förekommer är något som Wille från Feber.se 

kommenterar. Han säger att han har fått förfrågningar från företag om han kunde skriva vissa 

inlägg och att han eventuellt skulle få ekonomisk kompensation från företaget för att skriva 

väl om företagets produkt. Han tycker detta är både fult och anmärker att det bryter mot 

marknadsföringslagen. Han hänvisar till den debatten som fanns angående personer som drev 

livsstilsbloggar som fick kläder och pengar för att skriva om företaget eller dess produkter på 

sin blogg. Vi fick i intervjuerna inga tecken på att någon av bloggarna bedriver eller hade 

varit öppna för sådan verksamhet. Snarare var alla väldigt negativt inställda till sådana 

aktiviteter. 

 

Däremot bör god kommunikation ses som ett samarbete i den mening att båda parterna tjänar 

på ett visst agerande. Ett app-företag hade tagit kontakt med Iphonepyssel och erbjudit 15st 

gratis licenser till bloggens läsare. Dessa kunde sedan tävlas ut på bloggen vilket gynnade 

både bloggen och företaget som då lyckades erhålla produktpublicitet. 

4.5.3 Företagets relation med bloggare 

Det framkom genom intervjuerna att företag även bygger relationer med bloggare. Den 

tydligaste och kanske enklaste relationen var den som beskrevs ovan, mellan onlinebutiken 

och Iphonepyssel. Det var få andra bloggare som uppgav om de hade liknande relationer med 

företag. Däremot framkom det att samtliga hade kontakt med företagsrepresentanter som de 

menade alltid förser en med bra meddelanden och därmed anses vara viktiga kontakter. 

Samtliga av dessa relationer byggdes på ett starkt och kontinuerligt flöde av bra information. 

Detta innebär att bloggarna visste att denna persons meddelanden oftast är värda att läsa.  

Samtidigt förekommer det relationer där det inte enbart baserades på kvaliteten i form av 

nyheten, utan istället för nyttan som bloggen har av relationen. Ett kvalitativt meddelande 

behöver inte ha utgångspunkt i att nyheten är otroligt viktig, utan istället att det som 

meddelandet innehåller är av intresse för bloggens verksamhet. Detta var fallet då ett företag 

som utvecklar appar anordnade en tävling där de försåg bloggen med 15 stycken gratislicenser 

som kunde lottas ut bland läsarna i en tävling.  
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5. Analys 

I analysen kommer kommunikationen mellan bloggare och företag att analyseras utifrån den 

teori som presenterats. Analysen har delats upp i tre faser: 

Fas 1, Konstruktion av grundläggande Kommunikation: 

I denna fas appliceras det empiriska materialet på Kotlers "Communication Process". Som 

nämndes i teorikapitlet har denna modell tidigare fått kritik för avsaknad av mänskliga 

faktorer samt kontextuella faktorer. Denna modell kompletteras därför med modellen som 

presenterades av Tench & Yeomans för att även analysera de mänskliga faktorerna. Dessa har 

däremot inte analyserats på djupet då detta hade krävt en egen undersökning. Däremot 

återfinns empiriskt material som leder till att de mänskliga faktorerna kan diskuteras till viss 

grad. 

Fas 2, Vidareutveckling av modellen för att skapa kontextförståelse 

Kontextförståelse är viktig inom hermeneutiken och har således haft stor fokus vid våran 

insamling av det empiriska materialet. När väl kontextuella faktorer kan pekas ut bör de 

komplettera den ursprungliga kommunikationsmodellen. Kontext är en relativt bred 

benämning och behandlas egentligen under alla tre faser. Däremot ligger fokus i fas 2 på att 

öka förståelsen för konkreta faktorer som härleds till kontexten och därmed öka förståelsen 

för kommunikationen generellt. Dessa är till exempel brus och sociala miljö. 

Fas 3, Relationer och motivlära 

I fas tre behandlas först relationen mellan företag och bloggare samt potentialen till att bygga 

relationer med bloggare. Därefter diskuteras relationen på ett djupare plan genom att 

analysera motiv och hur dessa påverkar kommunikation. 

 

5. 1 Fas 1, Konstruktion av grundläggande Kommunikation: 

De två modellerna som diskuteras under fas 1 är Kotlers "Elements in the Communication 

Process" och Trench & Yeomans ”Influences on the active receiver". Dessa presenteras igen 

för att underlätta för läsaren att följa analysen. 



45 

 

SENDER ENCODING DECODING RECEIVERMESSAGE

NOISE

FEEDBACK RESPONSE

MEDIA

 

Figur 9, Elements in the Communication Process (Kotler & Keller 2009, s.514) 

 

Communication 

Channel Effects

Nature of the 
Source

Personality 
Variables

Personal 
Background

Relationship with 
Source

Context- Living and 

Working 
Environment

Source
Sends the message 
with one particular 

meaning in mind

Receiver
Receives and 
Interprets the 

message in one of 
many ways

 

Figur 10, Influences on active receiver (Trench & Yeomans 2006, s.145) 
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1. Sändaren (Sender) 

Sändaren visade sig i de flesta fall vara företaget, då det oftast var just företaget som tog den 

första kontakten med bloggaren. Hos företagen fann vi två avgörande faktorer som påverkar 

hur väl nästa steg, encoding, anpassas efter bloggaren. Dessa var motiv och kunskap. 

 

Motiv: 

Motivet kan generaliseras och då beskrivas som att få sitt budskap publicerat på bloggen. 

Däremot bör man specificera detta och inse att företagets motiv är att få en viss produkt, med 

ett visst budskap, publicerad på en viss blogg. Ett exempel kan vara de internationella 

företagen som tar kontakt med Wille från Feber.se och vill att han bloggar om deras 

antivirusprogram. De vill då ha en positiv recension och information om sitt antivirusprogram 

publicerade på Willes blogg. Vidare har Wille egna motiv för sin blogg, och i steg 5. 

Decoding kommer dessa motiv att mötas. Anser bloggaren att motiven inte är kompatibla 

kommer den respons som företaget önskar inte att inträffa.  

Kunskap & Bakgrund: 

En vanlig anledning till att problem uppstår då företag kommunicerar med bloggare är att 

företaget inte har den kunskap som krävs vad gäller bloggarens motiv för att formulera ett 

meddelande som bloggaren anser står i linje med dennes motiv. Hur företag kan erhålla denna 

kunskap varierar. Några exempel som uppkommer i empirin är det förarbete som företagen 

bedriver innan kommunikationen tar plats. Anne Marie har i dagsläget en person dedikerad 

enbart till sociala medier och rådfrågar även unga anställda, eftersom de anses ha större 

kunskap och förståelse för bloggare rent generellt. Samtidigt krävs det kompletterande 

information som inte kan generaliseras för alla bloggare. Dessa är individuella faktorer som 

skiljer sig från bloggare till bloggare. Det krävs därför att man lyssnar på motparten. Detta 

kan vara att man tar del av bloggarens tidigare inlägg, vilka nyheter han publicerat, hans 

specifika intressen och hur hans läsare beter sig. De personliga faktorernas påverkan på 

kommunikationen förklaras vidare under steg 2, encoding och steg 5, decoding eftersom 

personliga faktorer påverkar dessa steg, men härstammar från sändaren och mottagaren. För 

ett företag kan de personliga faktorerna självklart skilja sig mellan anställda. 
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2. Encoding 

Encoding är den process då meddelandet/budskapet paketeras för att sedan sändas via 

mediekanalen till sändaren. (Kotler & Keller 2009, s. 514). I denna fas kommer ett 

meddelande att utformas vilket grundar sig i det som presenterades i steg 1, sändare. Motiven, 

kunskapen och sändarens personliga faktorer kommer att påverka hur meddelandet utformas. 

Källans natur 

Källans natur kan påverka hur väl meddelandet mottas av motparten. Av de bloggare som 

intervjuades var det ingen som ställde sig emot PR-praktiker eller byråer, och källans natur 

kommer därför inte att orsaka att meddelandet avfärdas enbart på grund av att det är PR 

personal som tar kontakt med bloggaren. 

Personliga variabler 

Ur empirin framkom endast vissa ytliga personliga faktorer som visade sig påverka hur 

meddelandet mottas. I vissa fall uppfattade bloggarna att de behandlades på ett sätt som stred 

emot deras värderingar. Mattias gav ett exempel på detta då han hade skrivit en bra recension 

om en produkt och gav feedback till sändaren, men erhöll aldrig något svar eller ett tack. Det 

var långt från alla företag som gjorde detta men det illustrerar hur de personliga faktorerna 

kan påverka hur kommunikationen uppfattas.  

Det bör poängteras att bloggare inte främst är ute efter att få gratisprodukter. Huvudsaken var 

att de kunde recensera produkterna och om de sedan fick behålla produkterna verkade inte 

vara något som de lade särskilt stor vikt vid.   

Meddelandets utformning 

Att avgöra hur företaget skall utforma sitt meddelande kan grunda sig i om företaget vill 

använda sig av massutskick eller skräddarsydda meddelanden. Detta kan bero på PR-

praktikerns, eller företagets, preferenser och resurser. Ett massutskick i form av en press 

release kan nå många bloggare och är tidsbesparande. Däremot riskerar företaget att gå miste 

om bloggar, som Iphonepyssel, vilka starkt föredrar det personliga meddelandet. Ingen av 

bloggarna ansåg att det personliga meddelandet var ett dåligt sätt att ta kontakt med en 

bloggare. Eftersom det personliga meddelandet accepterades av alla bloggare bör detta 

beskrivas som det säkraste alternativet om företaget vet väldigt lite om bloggarens 

preferenser. Viktigt att notera är att ett personligt meddelande inte nödvändigtvis behövde 

innehålla mer specifik information än ett namn samt ett meddelande som inte såg ut att vara 

standardiserat. 
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Detta kan tänkas skilja bloggare från journalister, då det säkraste alternativt att nå en 

journalist verkar vara en press release. Detta antagande baseras på Tommys uttalande om att 

han som chefsredaktör nästan alltid arbetade med press release. Att vara kort och koncis 

beskrevs däremot som viktigt eftersom bloggarna går igenom ett stort antal företagskontakter 

per dag. 

Att notera är att vid en produktrecension är produkten också budskapet. Budskapet om hur bra 

produkten är ligger således inbäddat i produkten, som bloggaren senare tolkar. Detta till 

skillnad från en press release eller ett personligt meddelande, som istället innebär att texten 

innehåller budskapet, istället för produkten själv. Det är därför självfallet svårare att 

kontrollera meddelandet när man skickar ut en produkt då det finns större tolkningsmöjlighet 

för bloggaren.  

 

3. Media 

Mediets roll i kommunikationen är att överföra meddelandet från sändaren till mottagaren. 

(Kotler & Keller 2009, s. 515). I empirin ser man ett flertal sätt att överföra meddelandet till 

mottagaren. Till exempel kan mediet vara ett event, email eller post. När budskapet är en 

produkt, överför man denna via post som då agerar media. Då bloggare får sina nyheter av 

andra bloggare bör den andra bloggaren också räknas som media, då det är denne som för 

över budskapet. Av de medieval som kom upp i intervjuerna var där främst event som skilde 

sig från de övriga. 

Event: 

Anne Maries exempel då Carlsberg bjöd in bloggare för att testa företagets nya produkt visar 

vissa konsekvenser av att hålla ett event. Det första var att bloggarna uppenbarligen fann 

eventet intressant, eftersom väldigt många av dem dök upp. Det intressanta var däremot att ett 

attraktivt event, som innefattar en mängd aktiviteter, kan skapa sitt eget interna brus. Detta 

kan man se i fallet då Carlsberg bjöd på mat i samband med produkttesterna, vilket i sin tur 

ledde till att bloggarna lade mer fokus på maten än produkten i sina inlägg. Detta skulle kunna 

ha berott på att bloggarnas intressen var inriktade på mode och Köpenhamns nattliv. Således 

var de där, inte för att de hade det specifika uppdraget att rapportera om öl, utan för att 

närvara och sedan efteråt utvärdera vad som var mest lämpligt att blogga om. Att servera mat 

utgjorde därför ett brus som orsakade att fokus togs från ölen och lades istället på maten. 

Uppfattningen vi fick från intervjuerna var att bloggare verkar tycka om interaktiva lösningar 

som events. Däremot bör man inte ta för givet att bloggare kan närvara på alla event.  
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Det är till och med en missuppfattning att bloggare närvarar vid alla event som de själva 

finner intressanta. Wille menade att eventets tidskonsumtion måste övervägas med det 

nyhetsvärde som resulterar. Det handlar mycket mer om att han ska kunna bedriva sin 

verksamhet genom att leverera nyheter dagligen till sina läsare. Bloggarna är ofta mer 

organiserade, och har större krav på sig, än många företag verkar inse. Vissa bloggar drivs på 

amatörnivå och ibland till och med som en hobby. Däremot är de större bloggarna 

strukturerade som större organisationer och har en skyldighet mot sina läsare att leverera 

kvalitativa nyheter dagligen. Att bjuda dem på event är inget som anses vara negativt, men 

företagen måste förstå bloggare inte alltid kommer att ha tid att närvara.    

 

4. Meddelandet 

Meddelandet har i detta skede kopplats till en mediekanal. De karaktäristiska drag som 

meddelandet bär på har förklarats i steg 2. Encoding. Meddelandet kan givetvis påverkas av 

mediekanalen på så sätt att det till exempel kan uppfattas som roligare att testa en produkt på 

ett event än att läsa en press release.  

5. Decoding 

Decoding processen är den process varpå mottagaren först kommer i kontakt med och tolkar 

meddelandet. Detta är ett av de viktigaste stegen i processen då mottagarens tolkning är 

avgörande för om kommunikationen kommer att leda till det önskade resultatet.  

Personliga faktorer 

Precis som i encoding processen kommer personliga faktorer även att påverka tolkningen. Vid 

detta skede möts således motiven, personliga variabler, preferenser och liknande från båda 

parter och matchningen avgör hur bloggaren bör reagera på meddelandet. 

Någonting som upplevs som viktigt för en bloggare är att han inte på något vis känner någon 

press eller påverkan från företaget när han fattar sina beslut. Att försöka fatta bloggarens 

beslut åt honom är något som verkade ha stor betydelse för hur meddelandet tolkas, och leder 

sannolikt till att bloggaren bortser från meddelandet helt och hållet. 

Meddelandets utformning 

Meddelandets utformning beskrevs under steg 2. Encoding. Bloggarnas preferenser skilde sig 

vad gäller hur meddelandet presenterades i form av press release eller personligt meddelande. 

Som nämndes innan kan man generalisera och säga att alla bloggare accepterade personliga 
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meddelanden, medan vissa bloggare ogillade press releasen. Här beaktas såväl meddelandet 

som medievalet som överför meddelandet.  

Diskussionen kring mediepreferenser dominerades av e-mail, events, och att få produkten 

skickad för recensering. Det som avgjorde vilken som föredrogs verkade främst vara hur 

viktig produkten ansågs vara i nyhetssammanhang. En produkt som är nyhetsvärdig är inte 

per definition värd att själv testa eller närvara på ett event för att ta del av.  

 

 

6. Mottagare (Receiver) 

Motiv:  

Ett brinnande intresse för det ämne som behandlas och viljan att dela med sig av detta intresse 

med andra var ett övergripande motiv som kom upp under intervjun hos samtliga bloggare. En 

sammanfattande mening för att beskriva motiven är enligt författarna följande: 

En vilja att framstå som en trovärdig källa av information inom ett område som är av intresse 

för såväl bloggaren som dennes läsare. 

Detta förklarar även varför företagen måste vara försiktiga så att de inte framstår som att de 

försöker påverka bloggaren. Bloggarens trovärdighet är en av de viktigaste anledningarna till 

att han kan bedriva sin verksamhet. Om denna trovärdighet börjar ifrågasättas blir bloggaren 

inte mycket mer än ett annonsplank för produkter, vilket läsarna sannolikt inte är intresserade 

av.  Däremot framgick det att en relation med bloggaren kan dämpa dåliga utvärderingar. 

Vissa bloggare menade att om man har en nära kontakt med någon som jobbat hårt för en 

produkt som bloggaren sedan tycker är riktigt dålig, kan bloggaren ibland avstå från att skriva 

om produkten över huvud taget. Däremot framgår det återigen tydligt att ingen av bloggarna 

skulle vara villiga att skriva positivt om en produkt på grund av en relation, eller någon annan 

anledning som inte hör till att produkten upplevdes som bra. 

Kunskap & Bakgrund: 

Mottagaren internaliserar den information som han tolkat i decoding processen. Detta behöver 

inte alltid innebära att budskapet har tolkas exakt som det ämnades när företaget encodade 

det. Eftersom decodingen sätter sina egna spår på meddelandet kan dessa skilja sig. När väl 

informationen tolkats blir det en del av mottagarens existerande kunskap om företaget. Det är 

därför viktigt att man inser att när man väl skickar information till bloggare så bidrar det till 

deras uppfattning om företaget.  
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I det exemplet då Mattias inte fick svar från företaget menar han att han kommer att utvärdera 

fler produkter från företaget på grund av att han tyckte att produkten verkligen var bra. 

Däremot sätter sådana konflikter sin prägel på bloggarens syn på företaget. Till exempel 

kommer Wille sannolikt inte öppna fler e-mail från det företag som skickade honom 

solglasögonen.  

Man bör alltså inte sprida massutskick som inte grundar sig i någon form av kunskap om 

bloggaren, förutsatt att man som företag anser att det är viktigt att bloggaren tycker väl om 

ditt företag. 

Den personliga bakgrunden bör även tas upp i detta steg i kommunikationsprocessen. Den 

främsta anledningen är att bakgrunden visade sig påverka hur mottaglig bloggaren är för vissa 

typer av meddelanden. Tommy, som tidigare har varit chefredaktör för tidningen Allt om PC, 

var väldigt bekväm med press release just på grund av sin bakgrund. Det verkar också vara så 

att många av de större bloggarna har bakgrund som tidningsskribenter eller är vana vid att 

jobba på det sättet.   

 

7. Respons 

Responsen kan ta form i att en nyhet publiceras, eller att en produkt utvärderas. Däremot 

måste man anse att även om bloggaren avstår från att reagera på meddelandet, så är detta en 

respons. Wille menar till exempel att om produkten är väldigt dålig, men han har en bra 

relation med företagsrepresentanten, så kan han ibland avstå från att skriva om en produkt. 

Detta är då en respons på ett budskap som inte ansågs vara positivt.  

 

8. Feedback 

Feedback består av den information som återkommer till sändaren, ofta till följd av den 

respons som orsakades. Bloggarens direkta respons till företaget förekom i vissa 

sammanhang. Butiken som Iphonepyssel hade samarbete med ville till exempel se vilka 

meddelanden som ska publiceras på bloggen i förväg. Däremot skulle de aldrig kommentera 

eller be Iphonepyssel ändra någonting. Vissa företag ville även veta varför deras produkt fått 

en negativ utvärdering och Wille menar att han i många fall försöker förklara för företagen 

vad som måste göras bättre.  
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Samtidigt kan feedback ske i form av andra, av företaget upprättade, kanaler. Detta kan vara i 

form av det som beskrevs av både Anne Marie och Mikael, just att företagen själva tar del av 

information genom att läsa inläggen på bloggarna samt vad läsare säger om dem. Detta verkar 

vara det dominerande sättet att få feedback, eftersom bloggarna och praktiker menar att 

feedback direkt från bloggaren inte alltid sker regelbundet. 

Om företaget saknar förståelse för att bloggare har det slutgiltiga ordet vid recensioner kan 

detta leda till att företaget går miste om viktig feedback. Att försöka påverka bloggaren 

genom att, på ett aggressivt sätt, argumentera över en dålig recension har sällan någon positiv 

effekt.  

Ett vänligt bemötande där man respekterar bloggarens åsikter kan däremot leda till 

konstruktiv feedback. Bloggare är generellt villiga att ge feedback till företag som verkar vara 

genuint intresserad av att förbättra sina produkter. 

9. Noise (Brus) 

Det som benämns brus är alla störningar som kan påverka om meddelandet når fram, eller 

förmedlar det önskvärda budskapet. Ett flertal former av brus återfanns i vårt empiriska 

material. Det första, och säkerligen största, är alla nyheter från andra bloggar och liknande 

medier. Brus kan vara i form av Iphonepyssel enorma bokmärkeslista (sparade hemsidor) som 

de läser dagligen eller andra företag som försöker kontakta dem. Samtidigt är det viktigt att 

företagen förstår att bara för att bloggen inte drivs på heltid innebär det inte att bruset är 

mindre. Deras riktiga arbeten och studier måste även tolkas som brus. Då nyheter läggs upp 

konstant på internet kommer tidspress att leda till att bruset är mycket högre vid vissa 

tidpunkter, till exempel när viktiga företag kommer med nya lanseringar. Wille menar att om 

ett företag skall kontakta en bloggare inom ett visst område kan det vara nyttigt att även 

utvärdera hur busnivån ligger till. Detta för att maximera sina chanser att meddelandet når 

fram samt att det framkallar en respons i form av publicitet. 

 5.1.1 Sammanfattning Fas 1 

Den utvecklade modellen från fas 1 presenteras i figur 11 (nedan). Processen har även 

kompletterats av Tench & Yeomans modell för att inkorporera de mänskliga faktorerna och 

hur dessa förhåller sig till kommunikationsprocessen. Att vi utvärderar 

kommunikationsprocessen så detaljerat och i processform kan verka onödigt och förvirrande.  
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Anledningen är att skapa en bild som ger oss förståelse kring kommunikationen och de 

faktorer som avgör om kommunikationen är effektiv eller inte. Som PR praktiker går man 

givetvis inte igenom en sådan process steg för steg när man skickar ut sina meddelanden. 

Däremot är det ett effektivt sätt att lokalisera var problemen ligger och vad som egentligen 

krävs för att kommunikationen skall fungera. Trots att Tench & Yeomans modell beaktar de 

mänskliga faktorerna anser vi att den inte förklarar viktiga händelser i 

kommunikationsprocessen på samma sätt som Kotler & Kellers modell.  

Företag Encoding ReceiverDecodingBUDSKAP

Skicka produkt,
Event,
E-mail,
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Figur 11, The Communication process anpassad efter företagets kommunikation med 

bloggare. (Egen konstruktion) 

Denna blandning av Kotlers & Kellers och Tench & Yeomans modeller skapar en mer 

rättvisande bild för kommunikationen mellan företag och bloggare. Däremot anser vi att 

"noise" fortfarande är översimplifierat i modellen. Modellen avbildar ett gemensamt brus för 

företaget och bloggaren, och kontextskillnader bortses från. Man skiljer heller inte på brus hos 

den ena parten från brus hos den andra vilket kan leda till att man uppfattar att båda utsätts för 

samma brus och arbetar under samma förutsättningar. Brus och kontext diskuteras därför 

vidare under Fas 2.  
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5.2 Fas 2, Bloggarens och Företagets Kontext 

Tench & Yeomans presenterade ytterligare en modell som i teorin kallas "Overlapping News 

Agenda". (Figur 12)  

Shared News Agenda

Organizations
 News

Global
 News

 

Figur 12, Overlapping news agendas (Tench & Yeomans 2006, s. 319) 

Denna modell visade att både företaget och journalisten måste ha en gemensam nyhetsagenda 

för att nyheten skall vara tillräckligt värdefull för journalisten att skriva om samtidigt som den 

ska göra nytta för företaget. Av de bloggare som intervjuats framgår det tydligt att de är just 

rapportörer av nyheter och information. Det framgår att det finns en delad nyhetsagenda 

mellan bloggare och vissa företag eftersom bloggarna självmant lägger upp nyheter om 

produkter. Anne Marie beskrev till exempel att bloggare skriver om Carlsbergs produkter utan 

att företaget har haft någon kontakt med bloggaren. Det verkar däremot som de större 

företagen dominerar dessa nyhetsagendan och, som tidigare nämndes, menar Wille att bruset 

varierar beroende på dessa företagens aktiviteter. Att hitta en gemensam nyhetsagenda 

innebär att företaget måste försöka förstå vad bloggaren anser vara nyhetsvärdigt. 

Iphonepyssel var givetvis väldigt nischade på Apples I-produkter och således kommer en 

delad nyhetsagenda ligga inom detta fält. Att lyckas skapa gemensamma nyhetsfält när 

produkten skiljde sig avsevärt från bloggarens vanliga nyhetsfält hittade man inga exempel 

på. Således är den första delen i arbetet att hitta bloggare som delvis redan delar ett nyhetsfält, 

eller har potentialen att göra det. Iphonepyssels samarbete med app-företaget hade potential 

att dela ett nyhetsfält eftersom båda intresserar sig för appar. Företagsrepresentanten lyckades 

utforma ett meddelande som var värdefullt för både bloggarna och läsarna genom att lotta ut 

15 stycken gratis exemplar av appen. Detta var en tämligen enkel lösning på att encoda 

meddelandet på så sätt att det hamnade under den delade nyhetsagendan.  
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Många PR praktiker kommer sannolikt att behöva vända och vrida på sina meddelanden 

betydligt mer för att konkurrera med de större nyheterna. Genom att kombinera den 

utvecklade kommunikationsprocessen med modellen om överlappande nyhetsagendan skapas 

en mer rättvisande och förstålig bild av det brus som parterna utsätts för samt var i processen 

bruset påverkar kommunikationen. Resultat ses i figur 13: 

 

Figur 13, The Communication Process satt i ett kontextsammanhang med överlappande 

nyhetsagendan (egen konstruktion) 

Vissa exempel som kom upp under intervjuerna har lagts in för att illustrera vilken typ av brus 

som parterna kan uppleva. Modellen skiljer på parternas sociala miljö och poängterar att 

meddelandet encodas i en miljö, med ett visst sammanhang och brus, och decodas på den 

andra sidan i ett annat sammanhang och med annat brus.  



56 

 

Eftersom företagen är i en lärandefas är det viktigt att poängtera att kunskap måste hämtas 

från bloggaren, i bloggarens kontext.  Förståelse för detta kommer att minska chanserna för 

att företagen skickar meddelanden till bloggare som uppenbarligen är helt ointressant av deras 

nyhetsagenda. Som tidigare nämnts anser vi att tidsbrist påverkar brusnivån. Som både Wille, 

Iphonepyssel och Tommy gör tydligt, är att de arbetar under förhållanden där deras tid är 

mycket dyrbar. De hinner inte alltid med att delta på events. Wille beskriver det som att han 

inte kan spendera 13 timmar på en nyhet som han bloggar om i 20 minuter. Hans blogg 

publicerar mellan 50-70 nyheter varje dag och det är därför enkelt att förstå att han inte kan 

spendera så mycket tid på varenda nyhet. Modellen visar också på att det encodade 

meddelandet måste ligga inom båda parternas nyhetsagenda. Ligger nyheten utanför, till 

företagets fördel, kommer bloggaren inte att ge en önskad respons. Ligger nyheten utanför, till 

bloggarens fördel, kommer företaget inte att ha någon nytta av det som publiceras. I kapitel 

1.2 Bakgrund, presenterades att L’Etang uppfattade att ett problem hos PR studenter var att de 

tar för givet att media alltid kommer att tycka det PR har att säga är intressant och därmed 

publicera det. Däremot presenterar Trench & Yeomans personliga relationer som en viktig 

faktor i kommunikation som inte beaktats hittills. Relationen förklaras vidare i fas 3, eftersom 

empirin gav oss relativt mycket information gällande just relationen mellan företag och 

bloggare. 

 

5.3 Fas 3, Relationer och motivlära 

5.3.1 Företagets relation med journalister 

Tench & Yeomans menar att relationer är en viktig del av en PR-praktikerns arbete.(2006, s. 

541). Att bygga och förvalta relationer är ofta ett effektivt sätt att påverka om och samtidigt 

hur väl ditt budskap framförs till publiken. Denna mening delas av de PR-praktikerna som 

intervjuats. Relationer med journalister anses vara viktigt för praktikerna och det är något de 

arbetar aktivt med. Man bör däremot inte förväxla relationsbyggande aktiviteter med mutor 

och liknande. Både Anne Marie och Mikael var tydliga med att den relationsbyggande 

processen har förändrats avsevärt på senare tid. Många av de argument som Tench & 

Yeomans tar upp kommer även upp i konversationer med PR-praktikerna och teorin verkar i 

det här fallet skildra verkligheten relativt väl i hänseendet av hur media relationer har 

förändrats. I empirin återfinner man att det tidigare var lättare att bygga relationer med 

journalister genom att bjuda dem på diverse events, middagar och liknande. Idag anser 

praktikerna att detta absolut inte räcker. 
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Precis som Tench & Yeomans beskriver är journalister idag upptagna människor som inte 

hinner delta i allt de bjuds till. Samtidigt räcker det inte att enbart underhålla journalisterna på 

detta sätt, utan relationen har snarare fokus själva informationsutbytet. Arbetet går mot att 

forma meddelanden så att de blir nyhetsvärdiga samt att vara selektiv med vad man försöker 

publicera och i vilken kanal det bör publiceras. Däremot saknar teorin vissa viktiga 

anledningar till varför relationer bör byggas över huvud taget. Mikael beskriver dessa i sin 

lista på tre huvudsakliga anledningar till varför han menar att relationer är viktiga: 

 

“Trea på listan: Jag vill ha ut mitt budskap 

 

Tvåa på listan: Jag vill ha ut mitt budskap så bra det bara går om att jag är på topp 

 

Etta på listan: Om jag lyckas riktigt bra med mina medierelationer så kan jag stoppa 

journalister från att skriva det dåliga om mig.” 

 

Den påverkan en relation har på journalister dämpas i teorin. Anledningen kan vara att det är 

tabu att diskutera den direkta påverkan som PR-praktiker har på journalisternas när man pratar 

om teori. Om detta strider mot teorin om “förhandlade nyheter” är en komplex fråga. Däremot 

är det ytterst viktigt att påpeka att detta inte på något sätt bryter mot den uppfattningen att 

journalister endast är villiga att ha en relation om det gynnar deras verksamhet. Man har 

mycket lite påverkan på journalister genom att bjuda dem på t.ex. resor och middagar . Istället 

måste man som PR praktiker erbjuda något som är ännu mer värdefullt än detta. Man måste 

erbjuda tillräckligt bra information, tillräckligt ofta, för att uppfattas som en god 

relationspartner. Den uppfattningen som Mikael och Anne Marie hade kan tolkas som att man 

insamlar en reservoar av goodwill, vilket senare kan användas för att påverka journalisten vid 

de tillfällen som har stor betydelse. När väl journalisten står inför nyheter som du vill påverka, 

måste denne känna att den totala nyttan av att ha en god framtida relation med dig överstiger 

kostnaden av att ändra nyheten efter dina önskemål. Detta kan enbart fungera om man som 

PR praktiker är villig att ge minst lika mycket som man tar. Annars kommer relationen inte att 

vara långvarig, menar Anne Marie.  
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5.3.2 Företags relation med bloggare 

Företagsrelationer med bloggare är i dagsläget inte, enligt vårt empiriska material, lika väl 

utvecklade som för journalister. Däremot kan man analysera och tolka bloggarens beteenden 

för att avgöra om det som används på journalister skulle även kunna vara applicerbart på 

bloggare. PR-praktikerna menade att relationsbyggande aktiviteter bör vara relativt lika 

varandra i hur parterna förhåller sig till varandra.  

Tench & Yeomans menar att relationen mellan företaget och deras intressenter måste innebära 

ett ömsesidigt beroende (2006, s.157). Viktigt att påpeka är att en relation inte nödvändigtvis 

är ett formellt samarbete som det mellan Iphonepyssel och den butik som förser dem med 

testprodukter. En relation kan vara någonting som byggs genom kommunikation och i denna 

uppsatsens mening har bloggaren och företaget haft en slags relation redan efter första 

kontakten. Mattias och Marcus från Iphonepyssel uppskattar personliga meddelanden just för 

att det innebär en positiv kontakt som påverkar relationen positivt. Samtidigt räcker det 

självfallet inte att bara vara trevlig, man måste även ha bra information att erbjuda. Samtliga 

bloggare medger att de har kontakter som de vet levererar bra information och vars 

meddelande får extra uppmärksamhet. Den första positiva effekten blir således att dessa 

personer står ut ur det brus som bloggaren lever och arbetar i. Wille menar att han har 

kontakter som oftast levererar bra saker och naturligtvis är sådana kontakter värdefulla för 

vilken bloggare som helst. Det som kännetecknar en kontakt av det slag Wille beskrev var just 

att kontakten ofta hade bra saker att säga. Att det innebär ett ömsesidigt beroende och ett 

kontinuerligt flöde av bra information kan således fastställas. Wille poängterar, som nämnts i 

empirin, att han absolut inte skriver för företaget. Han skriver för sina läsare och hans lojalitet 

ligger i deras intresse. Detta förstärker synen att det alltid kommer att krävas en gemensam 

nyhetsagenda för att nyheterna skall publiceras på bloggen. Att hitta lösningar som gynnar 

företaget men som även ligger i Willes och hans läsares intresse blir därför avgörande. 

Mikaels tre anledningar till att bygga relationer är även applicerbart för bloggare. I empirin 

framgick det att det kan förekomma att bloggare hellre väljer att inte skriva om produkten alls 

om produkten är dålig och en relation föreligger. Således är Mikaels punkt om att förhindra 

dålig publicitet även applicerbart för bloggare. 
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5.4 De fyra Pr modellerna 

 

I teorin presenterades Grunig & Hunts fyra PR-modeller som har som syfte att beskriva 

företagens relation med sin publik. Det framgick relativt tidigt i det empiriska materialet att 

kommunikationen mellan företag och bloggare är en tvåvägskommunikation. Ofta 

karaktäriseras denna av interaktiva lösningar som events, produktutvärderingar och 

kommunikation mellan parterna. De relevanta modellerna från teorin blir således "Two way 

Symmetric model" och "Two way Asymmetric model". Dessa modeller är ämnade att visa 

kommunikationen mellan företag och publika grupper, men kan också skapa förståelse för 

individuell kommunikation mellan företag och bloggare. 

Att avgöra om kommunikationen är symmetrisk eller asymmetrisk kräver däremot att man 

applicerar Grunigs "Mixed Motives" modell då denna på ett effektivare sätt kan appliceras på 

kommunikation mellan företag och bloggare på individuell nivå, snarare än att på gruppnivå. 

Företagets 
Motiv

Win-Win Zone

Bloggarens
Motiv

Företagets 
Position 

Dominerar
(Assymetrisk)

Bloggarens 
Position 

Dominerar
(Assymetrisk)

Mixed Motiv
(Symmetrisk)  

Figur 14, Grunigs Mixed Motive Model för bloggare modifierad (Tench & Yeomans 2006, s. 

150)  

Figur 14 visar Grunigs "Mixed Motive" modell med bloggare på den ena sidan och företag på 

den andra. Teorin menar att båda sidor har sina egna motiv samt att ett scenario med 

symmetrisk kommunikation innebär att bloggaren och företaget möts i mitten, då bådas motiv 

anpassas till viss grad. Detta skapar det Grunig & Hunt kallar en "Win-Win situation". Ett 

sammarbetsscenario är då att företaget får ge vika för bloggarens motiv helt och hållet.  
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Notera att man inte bör blanda ihop sammarbetsscenariot med att det faktiskt sker ett 

sammarbete i den mening att bådas motiv beaktas. Ett sammarbetsscenario innebär att 

bloggarens motiv är de enda som beaktas och företagets motiv bortses från. Genom att 

applicera denna modell på det empiriska materialet kan man avgöra hur man väljer att 

beskriva företagets kommunikation med bloggaren. IphonePyssels sammarbete med 

onlinebutiken kan beskrivas utifrån Grunigs teori om mixed motives genom att först beakta 

båda parternas motiv. Dessa motiv är tolkade utifrån intervjuerna som kortfattat redogordes 

för i empirin: 

Iphonepyssel motiv Företagets motiv 

Ej uppfattas som partiska i sina recensioner Vill att läsare skall veta att produkterna 

återfinns i deras butik 

Vill ej betala för alla produkter som ska 

testas 

Vill inte ge bort produkter, eller ens låna ut 

dem 

Vill ej utvärdera produkter som de upplever 

att läsarna finner ointressanta 

Vill hellre att vissa produkter testas än andra 

(Kanske de med högre vinstmarginaler) 

Har mycket att göra och lite tid att göra det 

på, kanske inte känner att de vill lägga sin tid 

på att skicka meddelanden till butiken efter 

inläggen 

Vill ta del av inläggen i förväg för att kunna 

förbereda sin verksamhet i koordination med 

det som skrivs i bloggen 

Tabell 1, Företagets motiv vs. Bloggarens motiv (egen konstruktion) 

Det blir uppenbart att vissa motiv i listan är motstridiga. IphonePyssel vill inte uppfattas som 

partiska samtidigt som onlinebutiken vill att bloggens läsare ska veta att produkterna som 

recenseras återfinns i deras butik. Här får parterna således diskutera fram ett sammarbete som 

båda parterna är villiga att acceptera. Detta skedde genom aktiv dialog och verkade relativt 

fritt från uppenbar påverkan från företagets sida. Lösningen blev således att IphonePyssel får 

prova produkter gratis från deras onlinebutik om de bifogar en not att produkten återfinns hos 

onlinebutiken. Samtidigt får butiken aldrig försöka påverka det som skrivs i recensionerna 

utan måste respektera IphonePyssels utvärdering. IphonePyssel måste ge feedback i form av 

att företagskontakten får se inläggen innan de publiceras, inte för att påverka dem eller avgöra 

om de får publiceras eller ej, utan i förberedande syfte. Detta är enligt författarna ett 

typexempel då båda parter har förhandlat fram en "Win-Win" lösning.  

Det är däremot inte alltid så enkelt och utifrån det empiriska materialet kan man urskilja vissa 

faktorer som är gemensamma för alla bloggare. 
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Den viktigaste var att en bloggare aldrig kommer att riskera att tappa sin trovärdighet hos 

läsarna. Anledningen att Iphonepyssel gick med på sammarbetet ovan var för att de inte ansåg 

att det påverkar deras trovärdighet.  

Det förekom ett fall då företag försökte påverka bloggarna på diverse olika sätt för att 

förbättra recensioner eller liknande. Att företagen betalar bloggaren för positiva blogginlägg 

var inget som någon av bloggarna var positiva till. Wille menade även att detta strider mot 

marknadsföringslagen. Samtidigt var det ingen av bloggarna som ansåg att de låter sina 

recensioner påverkas av företaget och på så sätt skapa en mer positiv bild av produkten än vad 

bloggaren ursprungligen tyckte. Däremot kunde bloggare påverkas av hur budskapet 

levererades, vilket redogjordes för under fas ett. Att utforma meddelanden så de fångar 

bloggarens uppmärksamhet och så att de intresserar denne verkar vara fullt möjligt och även 

viktigt. Beslutet att publicera en nyhet ligger i hur attraktivt företaget utformar meddelandet 

till bloggaren och detta kräver oftast kunskap om bloggaren och hans verksamhet. En god 

relation mellan företaget och bloggaren innebar ofta att bloggaren fått ett kontinuerligt flöde 

av bra information, vilket var precis det som PR-praktikerna menade. Bloggarna uppgav att de 

har kontakter som de vet levererar bra nyheter och företagets nyheter kommer därför att få 

större uppmärksamhet vid utsållningen av nyheter och produkter. Således påverkar relationen 

mottagarens acceptans av meddelandet, vilket Tench & Yeoman beskrev som en av de största 

svårigheterna för PR-praktiker. Precis som PR-praktikerna menade, är det således 

informationen som man förser bloggarna med som ligger i fokus.  

Att formulera meddelanden på bloggarens sätt kommer därför att vara effektivt. Den 

asymmetriska kommunikationen innebar att företaget beaktar sina egna motiv och tar en 

dominant ställning gentemot bloggaren. Anledningen till företagets ansträningar kommer 

därför att avgöra om det är symmetrisk kommunikation eller asymmetrisk. Vad framgick så 

grundar denna insamling av information och kunskap sig i att kunna utforma meddelanden till 

bloggare så att företaget kan erhålla publicitet på deras bloggar. Därför är den enligt Pieczka 

asymmetrisk kommunikation då företagets motiv är det drivande och företagets motiv ligger 

till grund för deras agerande. Således handlar det om att påverka bloggaren att blogga om 

produkter som denne annars kanske inte hade bloggat om. Detta är en asymmetrisk 

kommunikation som skapar en falsk "Win-Win" syn hos bloggaren. Därmed går det att 

påverka bloggaren till viss del och en asymmetrisk kommunikation enligt Grunigs fyra 

modeller kan appliceras. Samtidigt kan företagen bygga relationer med bloggare och därmed i 

vissa fall lyckas tona ner riktigt dåliga recensioner.  
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Däremot är denna asymmetriska kommunikation endast möjlig under en viss del av 

kommunikationsprocessen. Att få bloggaren att ta emot företagets meddelande och ta del av 

produkten kan göras genom asymmetrisk kommunikation.  

När man väl nått fasen i kommunikationsprocessen då meddelandet kopplas till ett medie och 

levereras till bloggaren är påverkan inte längre möjlig. Att notera är att man möjligen hade 

kommit undan med en väldigt subtil påverkan, men att ens försöka skulle kunna skada 

företagets relation med bloggaren avsevärt. Att bloggaren anser sin trovärdighet vara viktigt 

är något som företagen måste rätta sig efter. De som försöker påverka bloggaren efter det att 

meddelandet levererats kommer enligt vår empiriska data, inte att lyckas. Att PR-praktikern 

ska släppa sin roll som en företagsrepresentant och vara en neutral medlare mellan de två 

parterna är ingenting som vi upplevde. PR-praktiker arbetar i företagets bästa intresse och 

detta kommer att innebära att man respekterar bloggarnas behov av att uttrycka egna åsikter 

just för att detta kommer att leda till bäst resultat för företaget. Att släppa kontroll när väl 

produkten är i händerna på bloggaren är ett måste. Om man som företag inte har förtroende 

för sin produkt bör man alltså tänka efter om det är värt att investera resurser i att försöka 

skapa produktpublicitet på bloggar. 

6. Slutsats 

Hur kommunicerar företag med bloggare för att skapa produktpublicitet hos dessa? 

Det framgick i studien att företagen på senare år har börjat lägga mer fokus på bloggaren, då 

de anser att dessa är viktiga opinionsledare och spridare av budskap. Denna fokus har lett till 

att företagen som intervjuades lagt större ansträngningar för att förstå och förmedla budskap 

till bloggarna. Genom att etablera specifika ansvarsposter inom företaget som ansvarar för just 

sociala medier, därmed också bloggare, har företagen börjat aktivt involvera sig i sociala 

medier. Denna ökade involveringen är något som också bloggare har märkt av, i form av ökad 

kontakt med företagen. Företagen använder sig även av den yngre generationen, som är mer 

bekant med sociala medier, för att anpassa sina meddelanden och budskap efter aktörerna 

inom dessa. Kommunikation med bloggare ses från företagens sida som att ha stor potential 

till att leda till ökad produktpublicitet. Samtidigt är många praktiker i en lärandefas vad gäller 

bloggare och experimenterar därför med olika sätt att nå ut till individerna. En insikt är att det 

är svårt att förutspå hur bloggare beter sig. Potentialen till feedback anses vara hög av såväl 

praktiker som bloggare. Bloggare uppger sig vara villiga att leverera personlig feedback till 

företagen om företaget visar ett genuint intresse att vilja förbättra sina produkter.  
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Däremot kommer den större delen av feedbacken indirekt från det som publiceras på 

bloggarna samt hur läsarna reagerar på detta, via kommenterar. Det är således viktigt för 

företagen att upprätta kanaler som de kan samla denna feedback och därmed lära sig hur man 

inte bara kan förbättra sina produkter, utan även sin relation med bloggaren.  

Finns det något som kännetecknar bra/dålig kommunikation mellan företag och bloggare i 

syfte att skapa produktpublicitet? 

Personliga meddelandet mellan företag och bloggare visade sig vara det mest effektiva sättet 

att nå bloggarna. Vissa bloggare menar att de ibland föredrar press release för att detta 

effektiviserar deras verksamhet. Däremot vara inga av bloggarna negativa till personliga 

meddelanden och alla enades om att det sannolikt är det mest effektiva sättet att kommunicera 

med en bloggare rent generellt. Massutskick kan vara ett effektivt sätt att nå ut till ett stort 

antal bloggare, men då riskerar man att gå miste om de bloggare som kräver eller föredrar mer 

personliga och interaktiva meddelanden. Bloggarens tid och resurser är begränsade och det 

kan därför vara omöjligt för dem att medverka på events. De har en skyldighet till sina läsare 

att publicera ett visst antal nyheter dagligen och hur mycket nyhetsmaterial de får utav ett 

event kan vara avgörande i om de väljer att medverka eller ej. Att etablera alternativa 

lösningar för dem som inte kan medverka är därför en lösning som visat sig vara effektiv.  

Att skapa gemensamma nyhetsfält framstår som det enda sättet att få publicitet på bloggarna. 

En bloggare skriver för sina läsare och inte för företaget, det är således hos bloggaren och 

läsarnas intressen som nyheten måste passa in. Detta kräver ofta att PR-praktiker skapar god 

förståelse för vilka nyheter som publiceras samt vad läsarna och bloggarna är intresserade av. 

Om läsarna var intresserade av tävlingar, visade det sig vara effektivt att erbjuda sådana i 

samband med företagets nyhet. Detta kan i sin tur skapa en gemensam nyhetsagenda utav en 

nyhet eller produkt som tidigare inte såg som nyhetsvärdig. Det räcker oftast inte med att följa 

bloggarens "kategorisering". Teknikbloggare och liknande kategorier har mycket mer 

specifika nyhetskrav än vad först kan framgå av dessa kategoriseringar. 

All kontakt mellan företag och bloggare påverkar dennes relation med företaget. I studien 

fann vi ingenting som tydde på att man kan få produkter placerade på bloggen utan att de har 

ett starkt nyhetsvärde för bloggaren. Att förse bloggaren med information som uppenbarligen 

drivs av företagets egen nyhetsagenda och inte bloggarens, kommer resultera i att det inte 

publiceras, även om man har goda relationer med bloggaren.  
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Företag som etablerar specifika kanaler för att samla information om deras viktigaste bloggar 

innan de tar kontakt ökar därmed sina chanser att fånga bloggarens intresse avsevärt. 

Bloggare kan relativt enkelt peka ut dem som uppenbarligen missuppfattat vad bloggarens 

motiv är. 

Hur mycket inflytande har företag på den produktpublicitet som förekommer? 

En av de viktigaste insikterna företagen kan ha om bloggare är att deras trovärdighet är 

någonting som de sällan sätter på spel. I studien framgick det att bloggarna är väldigt 

försiktiga med att låta sig påverkas av företag för att skriva positiva recensioner som inte 

speglar bloggarens uppfattning. Trots detta kan man inte utesluta företagets påverkan.  

De resurser och ansträngningar som presenterades ovan hade då knappast kunnat vara 

ekonomiskt försvarbara. Två slutsatser talar för att en relation med bloggaren kan påverka den 

produktpublicitet som erhålls: 

1. Företagen har möjlighet att påverka hur stora chanserna är att bloggaren är villiga att ta del 

av ditt budskap.  Genom att anpassa sina meddelanden efter bloggarens nyhetsagenda, för att 

göra meddelandet mer nyhetsvärdigt. Dock kräver det som sagt att man har stor förståelse för 

bloggarens verksamhet. När väl meddelandet är i bloggarens händer verkar det däremot som 

företaget inte kan påverka om publiciteten blir bra eller dålig. Detta är ett villkor som 

bloggaren arbetar under och verkar inte vara över huvudtaget förhandlingsbart. Bloggarna 

menade att de företagsrepresentanter, med vilka de hade goda relationer med, hade goda 

möjligheter att få feedback men att en relation aldrig påverkade själva produktrecensionen 

eller nyheten. 

2. Om PR-praktikern har en god relation med bloggaren kan man aldrig påverka denna att 

skriva ett positivt meddelande om din produkt om bloggaren själv inte anser att produkten är 

bra. Däremot kan en god relation påverka bloggaren på så sätt att han hellre inte skriver om 

produkten alls om han anser att den är väldigt dålig. Precis om Mikael Byström poängterade 

är detta den allra viktigaste anledningen till att bygga relationer med bloggare. 

Om bloggarna blir omedvetet påverkade att skriva bättre om produkter om där förelåg en 

relation framgick inte i studien. Att försöka få produktpublicitet genom en bloggare är endast 

en god idé om man verkligen tror på sin produkt och på att bloggaren kommer att gilla den. 

Det framstod i intervjuerna med bloggare som att vissa företag trodde att deras produkt kunde 

få en bra recension enbart på grund av att de kände av en bra personlig kontakt med 

bloggaren. 
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I vissa fall menade bloggaren att det verkade som att företagen visste om att deras produkter 

var bristfälliga på vissa punkter. Att beakta är att bloggare i detta fall, och sannolikt i många 

andra fall är, experter inom sitt område. Detta innebär att om företaget inte tror fullt ut på sin 

produkt, kommer bloggarna att hitta brister och då bör man inte förvänta sig bra 

produktpublicitet. Bloggare är sammanfattningsvis ofta kritiska experter inom området och 

bör behandlas därefter. 

En kortfattad modell som visar huvuddragen i slutsatserna: 

 

Research Blogg & 
Blogger

Create Common 
News Agenda

Let Blogger Evaluate

Collect Feedback

Loss of Control

Monitor

 

Figur 15, Kortfattad Modell av Företagets kommunikation med Bloggare (Egen konstruktion) 
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6.1 Framtida Forskning 

Eftersom vår studie har gjorts med viss fokus på teknikbloggar anser vi att det finns anledning 

att även undersöka kommunikationen mellan företag och bloggare inom andra branscher för 

att på så sätt kunna generalisera kommunikationen och hitta viktiga liknelser och skillnader. 

De PR-praktiker som intervjuades kom alla från olika branscher och det var för oss 

överraskande att företag inom branscher, som vi inte uppfattade som aktiva inom 

bloggvärlden, även börjar forma strategier kring hur man bör få sina produkter presenterade 

hos bloggare. 

Studien har även behandlat kommunikationen med bloggare på individuell nivå. Däremot 

utgör bloggare större nätverk och ett företag kan även dra lärdom av hur man kommunicerar 

med bloggare som "Community" istället för på individuell nivå. Hur anpassar man 

meddelandet för att det skall spridas över ett flertal bloggar? 

Fabricerade rykten och läckor var någonting som vi hade intresse för innan vi valde att 

studera företagets bloggkommunikation på individuell nivå. Rykten presenterar intressanta 

vinklingar av meddelanden och det framgick i många av intervjuerna att bloggarna var väldigt 

intresserade av dessa. Några av bloggarna hade även själva funderat kring om vissa av ryktena 

är fabricerade. Rykten bör även ses som ett sätt att skapa det gemensamma nyhetsagenda 

mellan företag och bloggare som tidigare presenterades i uppsatsen. Det intressanta i det här 

fallet är att många inte ser företagets nyhetsagenda bakom ett rykte, vilket kanske ökar 

benägenheten att skriva om ryktet. 
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8. Bilagor 

8.1 Intervju med Wille från Feber.se 

W: Hallå det är Wille på feber. 

V: Hallå det är Vincent 

W: Hej hej 

V: Jag tänkte sätta igång direkt så jag inte tar upp för mycket av din tid 

W: Det låter finemang 

V: Vad är Macfeber? 

W: Vi kan börja med att kalla det feber, macfeber har egentligen inte funnits sedan 2005. 

Feber, ja det kan man säga att det är en blogg inriktad på teknik. 

V: Och så har ni eran mac-del? 

W: Japp det är en sektion där vi skriver om Apple och annat även iphone, ipad och andra 

saker.  

V: Anser du dig vara en bloggare? 

W: Jag brukar presentera mig som det och när jag är ute i världen och reser så brukar det stå 

"blogger" på min press badge.  

V: Är det en blogg på rent individuell nivå är det någonting som skiljer er? Är det ideellt 

arbete eller livnär du dig på det? 

W: Alla som jobbar på feber får ersättning och livnär sig på det. Sen är inte alla 

heltidsanställda. 

V: Har ni en arbetsgivare eller är det väldigt fritt och väljer själva eller är det någon som säger 

det här ska vi behandla. 

W: Det är väl ganska fritt får man säga, sen finns det vissa saker man måste täcka in. Vi 

märker snabbt på skribenterna om de har ett öga för vad som är... vad ska man säga... viktigt 

eller relevant nyhetsinformation. 

V: Får ni mycket kontakt med företag? Vänder dom sig till er över huvudtaget? 

W:  OO ja! Hela tiden varje dag. Jag får säkerligen en 40 press releaser dagligen. Både från 

svenska och utländska företag. Men även PR byråer och såna saker. 

V: Så det brukar va press releases som ni får eller brukar dom ta personlig kontakt? Eller 

skickar dom ut en press release till er så får ni göra vad ni vill med den? 

W: Företagen har oftast PR byråer som jobbar för dom och dom tar ofta personlig kontakt 

med oss via både e-post och telefonsamtal och bjuder in oss på diverse event och sånt.  

V: Är det att föredra? Föredrar ni personlig kontakt och får testa produkterna. Är det 

någonting ni också upplever att ni gärna vill ha mer interaktivt samarbete med dem.  

W: Det är lite 50-50 där. Oftast är det så om det är riktigt intressanta produkter så hör dom ju 

av sig och ofta bjuder in oss på ett event så vi kan vara med på presentationen eller så att dom 

skickar över den aktuella produkten så vi kan testa den. Sen får man ju rent generellt 

jättemycket press releaser överallt. Framförallt skulle jag vilja säga från mindre iphone 
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tillverkare utav appar som vill ha ut sina spel eller appar för dom har ingen budget själva att 

göra PR för det. Då vet dom att det är i alla fall 100 000 pers som har sett den och några 

kommer att ladda ner. 

V: Så dom tar i princip direkt kontakt med dig... det är inte så att ni har nån slags editing 

assistant som tar emot alla press meddelanden. Kommer de direkt till din mail? 

W: Ehh.. Vi har 2 olika adresser en som är lite mer allmän som läses utav fyra fem stycken 

här. Det är den vi föredrar att dom ska skicka på men sen så tror väl en del att dom får mer 

respons om dom skickar till mig direkt personligen för min adress står ju också på webbsidan. 

Oftast är det inte SÅ! Oftast är det dom grejerna som man slänger direkt. 

V: Säg att om någon kommer till den här allmänna adressen.. hur fördelas den ut mellan er... 

Är det så att "den här tycker jag är intressant så jag tar den" eller... är det bara Wille Nu tar du 

det. 

W: Det kan man säga... Sen finns det både.. jag är väl lite mer övergripande då tillsammans 

med VDn Roger. Så vi kan distribuera ut vidare det är nästan 15 personer. Så om det kommer 

någonting som är spelrelaterat så vet vi vilka vi ska skicka det vidare till.  

V: Din bakgrund. Är du journalist i bakgrunden eller..? 

W: Nej man kan nog säga att jag har en fil kand. i systemvetenskap som jag har byggt på med 

juridik och media och kommunikation och datasäkerhet.  

V: Tror du det är skillnad där att journalister... Tror du att dom påtvingas mer än ni gör..? för 

ni verkar vara mer så... det här verkar vara intressant så skriver jag om det.  

W: Det beror nog helt på var du jobbar på som journalist. Jag misstänker att jobbar du som 

journalist på en större tidning så får du ett uppdrag... Jag vet inte om det sker varje morgon 

eller en gång i veckan. Men nånting som ska täckas in.. så har inte vi det alls.  

V: Och hur går det till när ni sållar ut meddelanden. Brukar du gå in i den här allmänna 

inkorgen och säga ok... jag plockar den här. 

W: Ja vi har ju förutom den här allmänna inkorgen... Det är ju dit dom oftast skickar press 

release och där PR byråer skickar sina saker. Så har vi även vårt tips på sajten och den är ju 

betydligt mycket mer intressantare ur vår synvinkel. Då är det våra egna läsare som berättar 

någonting som dom tycker verkar intressant. Oftast stämmer det bättre överens än press 

release och sånt som skickas ut. Så det är framför allt den tipslådan som det kanske kommer 

emellan 20-40 grejer varje dag. Så där hittar man väldigt mycket bra material som man kan 

skicka vidare till dom andra.  

V: Om vi säger att jag skulle vilja ha ut min produkt hos er.. Hur hade varit det bästa sättet för 

mig att få ditt intresse. Hade det varit att jag skickar en press release eller personligt 

meddelande, en produkt eller bygger nån slags relation.. 

W: Det är jättesvårt... Det är så ofta som vi vet vad det är för produkter som är intressanta.. 

Det är sällan det kommer något sånt här bara Wooow den här har jag aldrig hört talas om 

utan. Men liksom är det mindre produkt oftast är det kanske bra om man har lyckats sprida 

nån viral medvetenhet redan innan så att någon av våra läsare har plockat upp den... Och vi då 

därigenom bara får en liten värdehöjare om det där är intressant och det där ska vi nog ta upp. 

Sen är det ju liksom.. kontakta oss och tycker vi det är nått att ha och sådär... sen är det 

också.... flödet är väldigt olika... det kan gå från dag till dag... vecka till vecka. Man kanske 

inte ska försöka lansera sina produkter samtidigt som Apple släpper sin nya Ipad eller Sony 

Eriksson släpper massa nya telefoner för då är det liksom ganska mycket brus du vet redan.. 

och då fokuserar vi mycket mer på dom produkterna. 
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V: Är det nånsin så att om ni ser ett intresse i en produkt.. är det någonsin så att ni tar kontakt 

med företaget om ni känner att era läsare hade velat läsa om något... 

W: Oftast skriver vi om produkten och sen så kanske vi då personligen själva tar kontakt med 

företaget om vi vill ta in den på en snabb träff eller ha med den i några av våra tv sändningar. 

Det gäller väl framförallt på bilsidan där vi lånar lite bilar och då är det mer... dom är inte 

riktigt lika tråkiga på att höra av sig som.... vad ska man säga andra tillverkare och då 

kontaktar vi tillverkarna biltillverkarna... "amen vi tycker den här bilen verkar cool eller bra.. 

kan vi prov köra den eller.."  

V: Brukar det vara ok? Dom brukar tillåta det? 

W: Oo ja... Jaja det är gratis PR för dom kan man säga så... om det inte är jätte dålig bil för då 

blir det bad pr men oftast så är det ju bra grejer då och det är därför vi är intresserade av dom. 

V: När ni bjuds in till event och sånt och dom tar sin tid att bygga relationer med er... 

påverkar det hur ni skriver om produkterna över huvud taget... kan det ha en effekt på att ni 

ger lite mer positivt.... 

W: Jag tror faktiskt att så kan vara fallet för då helt plötsligt så får du en personlig relation.. 

Kanske inte med produkten men med dom som representerar produkten och det är oftast 

hyggliga människor som man kanske inte vill skriva ner det.. men där får vi ju också göra 

dom övrigheterna att ... jag gillar dig som person men den här produkten var inge vidare och 

därför sågar jag den... o... Men även då får man ju en respons eller dom får en respons av 

oss... varför gillar vi inte den här produkten. Ne för det var för den och den och den.. så det 

ska ni förbättra till nästa gång. Vi kan ju inte skriva upp en produkt bara för att vi gillar 

personen. Då tappar vi vår trovärdighet hos läsarna om vi tycker att någonting är wow super 

bra men alla läsare köpte den för ni sa den var bra men den är ju bara skit. Hur ska vi 

någonsin kunna lita på er? Så det är man försöker vara väldigt objektiv men dom flesta utav 

oss här i världen är ju hyggliga personer så man vill inte göra nån lessen och sådär särskilt nån 

som jobbar hårt för att få ut sin produkt eller nånting. Men... som sagt det är en knäckfråga. 

Journalister som bjuds på solresor hitan och ditan och såna saker. Men där får man va lite 

hård och då kanske jag hellre väljer att strunta helt i att skriva om produkten än att säga att 

den är dålig vilket har hänt..(??) 

V: Säg att du får du sa ju tidigare att du får en jäkla massa mail från företagen hela tiden.. Har 

du nån kontakt som du känner så jamen den här killen hans läser jag alltid 

W: Aa det finns det en hel del såna 

V: Grundar det sig på att han har bra saker o säga eller har haft bra saker o säga tidigare 

W: Oftast nått sånt... lite man vet vilket företag som läsarna är primärt intresserade av att läsa. 

Många av dessa mail jag får dom får jag typ från utländska pressutskicksbyråer som vill sälja 

antivirus till exempel. Vilket vi vet att det är ingen av våra läsare som är särskilt intresserade 

av att läsa så dom går direkt i sophögen. Men man får kanske någonting från Sony Erikssons 

pr byrå eller någonting från Volvo som man vet att det här är våra läsare intresserade utav så 

det behöver vi läsa... 

V: Brukar det vara personlig kontakt eller brukar det vara olika människor på Sony Erikssons 

pr sida som kontaktar er eller är det alltid "Johan" som kontaktar er  

W: På pr byråerna så brukar det oftast när vi börjar jobba på nått eller några varumärken som 

dom är ansvarig för... det är oftast alltid samma person... men sen är det en extrem 

personalomsättning på pr byråerna så det är inte ovanligt att dom byter nån gång i halvåret så 

kommer en ny person eller nån som gjort bra ifrån sig på ett varumärke... vad ska man säga... 
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bli uppflyttad i hierarkin och så kommer det nån ny och tar över varumärket. Det har inte så 

mycket med oss att göra det är mer med PR byråerna och branschen. 

V: Upplever du att företagen har förståelse för vad ni vill åstadkomma? Vad ni som bloggare 

vad är det som driver er? pengar antal läsare eller att ni får göra det ni tycker är intressant eller 

en blandning? 

W: Det är helt klart en blandning. Det började här när vi startade så var det liksom nånting vi 

gjorde på fritiden och sen blev det ett riktigt yrke och vi fick betalt och det är ju jätteroligt att 

kunna säga upp sig från sitt gamla jobb och så... Syssla med det som är ens hobby på heltid 

det går ju inte att understå... Fast sen så blir ju allting man håller på med blir mer och mer 

rutin och även om vi fortfarande brinner för alla saker vi gör och jobbar med här så är det 

liksom...  Vi hade ju inte lagt ner så här mycket tid om vi inte hade kunnat få nått betalt för 

det... 

V: Är det något du upplever att företagen.. har du något exempel då företag har skrivit till dig 

och du tänkte.. dom har inte fattat det jag gör.. dom fattar inte vad jag vill åstadkomma... 

W: Jao det finns säkerligen ... framförallt.. det börjar lugna ner sig lite nu men det var mycket 

snack för ett tag sen om vad man ska säga köpta blogginlägg. Jag vet inte om du vet vad det 

innebär men det var framförallt dom här livsstilsbloggarna som fick lite kläder och kanske 

några tusen och så skulle dom skriva om det i deras bloggar. Såna fick vi ju lite 

förfrågningar... inte så mycket på senaste tiden men... det är både fult och bryter mot 

marknadsföringslagen... det är inget vi pysslar med. Och det är väl såna företag som 

framförallt kraschade i den här bloggosfären och jag tror många i alla fall fram tills nu inte 

riktigt har förstått att bloggar kan vara väldigt olika saker så dom tror jag vissa har tagit 

kontakt med oss och tror att vi är så 16-17 åriga killar som skulle bli jätteglada för att få 

nånting.. och så ska vi skriva gott om det...  solglasögon för några hundralappar och man 

bara... vi säljer våra annonser för tiotusentals kronor... det är inte aktuellt... 

V: Prickar dom nånsin fel o säger.. kan ni skriva om det här och sen så har dom inte fattat att 

ni skriver om specifika tekniksaker och... 

W: Oftast tror jag att de som tar kontakt med oss har... väl ganska bra koll på att vi skriver om 

teknik och sådär... Eftersom vi skriver om teknik men även kör lite musikvideos på videofeber 

och sådär så det blir en del skivbolag och sånt som hör av sig för att dom vill ha ut sina filmer 

eftersom MTV inte finns längre... 

V: När ni väl skriver för företag.. Brukar dom skicka er..... 

W: Där måste jag rätta dig... Vi skriver ALDRIG för företag! Vi skriver för våra läsare... inte 

för företag.. 

V: När ni får produkter och så.. är det någonsin så att ni kollar.. brukar ni skicka tillbaka till 

dom.. det här kommer att publiceras eller får dom liksom ta del av det själva när det väl 

publiceras. 

W: Det får dom ta del av när det väl publiceras och då kan dom ibland komma kanske med 

nån rättelse typ det är fel pris eller fel specifikation eller nått sånt. fast en del kommer ibland 

och säger.. ja men kunde ni inte lägga till det där?  som är mer en positiv grej för produkten så 

dom gärna vill ha ut... Det köper vi inte. 

V: Är det ofta så att om ni skriver att produkten var dålig.. kommer dom ofta tillbaka och 

frågar.. vad var det som var fel? Eller skiter dom bara i er och tänker.. nu testar vi med någon 

annan. 
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W: Dom flesta har väl ändå... för det första så tror jag att dom flesta som jobbar med 

produkter vet att nämen... att just den produkten inte var fullkomlig och sen köper det vi har 

skrivit i artikeln.. Och det var det här dom inte gillade.. nej men jag kan förstå det och sådär.. 

Sen finns det en del som liksom har ringt upp och vart lite så.. vad är det med det nu... och 

varför gillar du inte det.. Då försöker jag förklara informativt sätt: nä men det tycker inte vi... 

nej men vi tycker det...  

V: Ni behöver ju företagen för att gå runt... och företagen behöver er också. Bemöter dom er 

som att ni är på samma nivå? eller är det bara att dom känner att dessa bloggare dom är 

fortfarande små och vi kan behandla dom som ett medel att få ut vårt budskap snarare än 

jämnlika människor och professionella 

W: Jag tror kanske förr så var det mer... Det såg många företag som en bonus att vi skrev om 

dom men.. och dom kanske då var mer inriktade på att komma ut i dom stora tidningarna.. 

expressen och aftonbladet metro och branschpress och sånt. Fast sen så tror jag att dom ändå 

insett att vi har inte riktigt lika stor läsarkrets men vi har väldigt mycket early adopters. och 

det är ändå 100 000 pers i veckan och det dom tycker spelar ganska mycket roll för vad 

genomsnittskonsumenten väl köper längre fram. Det är dom människorna som läser vår sajt 

som.. vad ska man säga... blir tillfrågade av familjemedlemmar och vänner... "tycker du jag 

ska köpa den här datorn eller den här bilen eller telefonen" så dom har ju förstått tror jag att vi 

är absolut inte så stora spelare som många utav andra medier i Sverige men ändå ganska 

viktigt att dom syns hos oss och hörs hos oss. Jag menar många utav dom här företagen som 

vi skriver om.. det är även dom som annonserar på vår sajt. Och även om vi har skrivit ner en 

av deras produkter någon gång så återkommer med annonser för dom vet att det är viktigt att 

synas på vår sajt... 

V: Söker ni mer i kvaliteten än i utformningen av meddelandet? Kan en press release väga 

lika tungt som att någon tar personlig kontakt med dig.. bara enbart på grund av att kvaliteten 

är samma 

W: Ja jag skulle nog tro det för oftast i vårt fall så kan det vara att föredra med press release 

för att det går snabbare att skicka ut det till den personen som ska skriva den och där står 

allting som är intressant om produkten.. istället för att man ska sitta och babbla med någon 

från PR byrån som inte har jättefull koll eller kanske gå på ett event som tar flera timmar. Just 

eftersom vi har sån liten läsarskara så våra inkomster inte riktigt lika stora som några av dom 

stora nyhetsmedierna som vi till viss del konkurrar mot.. så vi måste prestera ganska mycket 

under ganska kort tid så att jag menar vi har allt mellan 50-70 grejer på vår sajt varje dag och 

det är få andra svenska sajter som har det... Aftonbladet och dagens industri ligger runt det 

och då pratar vi om..  sajter som omsätter bra mycket mer än vi gör. Så där har vi ju... vi kan 

liksom inte... ibland kan vi bli bjudna nån som säger... kan ni inte komma till Köpenhamn i en 

och en halv dag...  Och då säger vi att det låter väldigt intressant men vi kan inte lägga liksom 

12 -13 timmar på en sån sak... Som vi skriver om i 20-30 minuter på sajten och sen är det 

thats it. 

V: När ni hittar era nyheter.. Kommer mycket från andra bloggar? 

W: Oo ja det är dom som är snabbast i världen. Det är framförallt Engadget och Gizmodo. 

Eftersom jag skriver om teknik så är det ju dom men det finns ju liknande när det gäller bilar 

heminredning spel... Dom är ju snabbare än traditionell nyhetsmedia. Då kan det vara så att vi 

skriver om nånting en dag... det är måndag sen får vi press meddelandet på torsdagen om den 

produkten från den svenska pr byrån.. Och det funkar för kanske DI eller metro.. men vi kan 

inte vänta så länge på dom sakerna för då blir vi ju omkörda av våra konkurrenter liksom 

V: Inom bloggvärlden så är det viktigt att vara först egentligen. Eller att nyheterna är färska 
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W: Jaja absolut... det är det absolut viktigaste skulle jag nog vilja säga. Det är ju där våra 

läsare, eftersom dom är early adopters, om dom vet om att dom kan få dom nyheterna som vi 

har på nån annan svensk sajt två dagar tidigare... då är vi ju redan körda liksom. 

V: Det måste ju bli någon slags avvägning mellan hastighet och faktakontroll.. Hur pass 

viktigt är det för er att faktakolla allting innan ni publicerar det? 

W: Det beror på.. Självklart vill vi vara så precisa och rätt information som möjligt. Fördelen 

där när man jobbar med internet är ju att det inte är en tryckpress, när det väl är tryckt så är 

det liksom så för alltid, oftast är det några fel så får vi reda på dom inom en halvtimme efter vi 

har publicerat det och då kan vi rätta det och bara skriva upp att det där stämde inte och nu har 

vi gjort nytt. Sen är det också lite beroende på var vi har fått vår nyhet ifrån. Om vi har fått 

nått från Reuters TT eller Dagens Industri. Då kan vi nästan vara 100 % säkra på att allt det 

här... det stämmer ju.. Inte en chans i helvetet att det är nått som är fel här... Ett tag sedan så 

publicerade vi en artikel som sa att den sista skrivmaskinen hade tillverkats. Det spred sig 

som en löpeld från nått pressmeddelande från nått indiskt fabrik som tillverkade 

skrivmaskiner. Och helt plötsligt så blev det an absolut sanning över hela världen och då var 

det inte bara vi bloggare som skrev.  Utan det var TT som tog upp det massa som tog upp det 

och så var det liksom bara... Men det här stämmer inte alls... Det tillverkas jättemycket 

skrivmaskiner i USA och hitan o ditan.. Så det var någon som hade missuppfattat det eller 

spridit sig i lömskhet. Det var en sån corny nyhet som vi ville ta upp... det här kom och det 

var vi först i Sverige med att skriva om och lite... sådär roligt... Men det stämde inte alls.. det 

var helt fel... Där ska man vara lite försiktig men i ju med att vi ofta skriver... om produkter ... 

vi har oftast faktan rakt framför oss... Det blir oftast inte fel.. Sen så skriver vi ofta om rykten 

framförallt uppköpsrykten.. eller den personen ska sluta på Apple eller... här är kommande 

Volvo xxx typ... men då skriver vi det väldigt tydligt i artikeln att det här är ett rykte. Det här 

är inte sanning förrän dom har gått ut med det officiellt. 

V: Jag tror det var allt 

W: Perfekt 

W: Du får gärna maila mig resultatet  
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8.2 Intervju med Iphonepyssel 

Transkribering Iphone Pyssel: 

V: Ni är bloggare båda två? 

M & M: Japp 

V: Men det är ingenting ni sysslar med på heltid? 

Mar: Nej, det är hobby 

V: Är det dagligt arbete? 

Mar: Ja 

V: Brukar det bli sent på nätterna eftersom ni har annat för er på dagarna? 

Mat: Ja jag brukar ta nattpassen, det blir ju att det blir nyheter som dyker upp efter kl. 11 på 

kvällarna  

V: Brukar ni köra pass så eller? 

Mar: Han är en sån nattuggla så han tar nattpassen så tar jag smulorna på morgonen, som han 

har missat liksom. 

V: Ok så det är inte så att ni sitter och väntar och så fort nyheten kommer ut så... 

Mat: Jo! Det är helt beroende på vart vi e någonstans Markus jobbar ju så det är lite svårt när 

han jobbar och jag pluggar. Men visst, Jag brukar ha med mig datorn där jag är. 

V: Jag tar för givet att ni båda har iphones? 

M & M: Japp 

V: Eran blogg, vad skriver ni om egentligen 

Mar: Ja, Vad skriver vi om? (till mattias) 

Mat: Idag skriver vi om både nyheter, programtips, guider, rykten. I princip allting som 

omfattar Apples i-enheter. 

V: Så det är inte bara Iphone? Började ni som bara iphone? 

Mat: Japp och det var rent bara iphone, väldigt nischat. 

V: Var det någonting som ni sa så: Vi kommer aldrig släppa det här, vi ska bara köra stenhårt 

på iphone och sen blev det lite. 

Mat: Alltså nyheterna diskuterade vi i början men det var mer programtips. Recenserade och 

testade program och då blev det ju väldigt nischat på det och blev väldigt enformigt sådär så 

började vi diskutera och skriva lite nyheter. Jag vet inte vad du tyckte om det men. 

Mar: Jo det blev ju bra  

V: Men båda har tekniskt intresse sedan tidigare? 

Mar: Sedan jag gick på Malmö högskola och läste lite grafik och så blev jag introducerade till 

Mac:en där och efter det har jag varit intresserad. 

V: Var det före eller efter ipoden? 

Mar: Det var efter ipoden. Den köpte jag också först när den kom. Det var fina grejer det. 
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V: Vi var tidigare inne på det ryktet då Apple tappade en iphone på en bar och ville forska 

kring om det var fabricerat och vilken genial ide det hade varit. Men insåg att det är någonting 

som vi aldrig kommer att få reda på. 

Mat: Jag har själv haft såna tankar. Sättet dom gör det. Man sitter och läser sånt här varje dag 

och alltså min sammanfattning av det dom gör. Det är vissa saker som dom bara släpper iväg 

som man bara undrar, varför gör dom det? Varför kommer just det ut när det kom ut?  

Mar: Just det ryktet at den tappades på en bar och sen kommer till Gizmodo: 

 

V: Har ni nån kontakt med företag överhuvudtaget? 

Mat: Senast i fredags hade vi True Caller applikationen, han Allan, som är CEO, det är ett 

svenskt företag och jag har haft kontakt med honom innan. Redan då när dom skulle släppa 

den första gången, så hörde han av sig i fredags och han har haft kontakt med oss ända sedan 

dom släppte sin applikation redan i somras. Då har det varit lansering, ny uppdatering och han 

har anordnat tävlingar varje gång alltså att det har varit att "om ni skriver om det här så kan vi 

anordna en tävling så ger vi bort 15 stycken gratis licenser till era läsare". Vilket är perfekt för 

oss för det är det vi vill, vi vill kunna ge så mycket som möjligt. Så han hörde av sig i fredags 

nu kommer en helt ny uppdatering, är ni intresserade. Ja och så e d oftast, mycket programtips 

från företag som utvecklar program. 

Mar: Eller marknadsförare till programmet som genom hemsidan lägger in tips om appen och 

skickar gärna med pro mo koder så man får testa den innan den kommer ibland. Bara för att 

boosta försäljningen. När man en gång har svarat så kommer press releaserna.  

V: Är det press release ni får? 

Mar: Alltså första kontakten är inte det, men sedan när det kommer nya appar så får man press 

releasen på engelska med bilder 

Mat: Och TEXT detaljer. Verkligen ett e-mail som är utformat till egentligen journalister. När 

jag fick min första sån så tittade jag på och tänkte "oj jäklar vad mycket här var" (ej positiv 

ton) med massa information och jag tänkte... Jag behöver ju bara prova den. Det är ju liksom 

det jag vill. Visst det är jättesnällt att ni skickar med grejer men jag måste prova den för att 

kunna recensera den. Bara lägga upp den då kan jag lika gärna gå ut och läsa på Apple store 

för där står all information. Men dom är väldigt seriösa i det, många gör så.  

V: Är det något som ni allmänt känner att bloggare kanske inte är så intresserade av press 

release eller är det bara ni som kände där i början att det var lite mycket? Tror ni generellt att 

bloggare inom teknik vill testa saker och jobba med dom och ha nån slags personlig kontakt . 

Mat: Ja, vi har ju diskuterat mycket kring detta och jag tycker att JAG vill prova grejen. Ni 

kan skriva hur mycket som helst men då kan jag lika gärna skriva någonting själv. Jag förstår 

företag som bedriver hemsidor där det liksom är, inte bloggare för bloggar och hemsidor är 

inte riktigt samma sak, blogg då är det faktiskt, visst man försöker hålla en viss standard och 

försöker hålla det på nån form av blandning mellan professionell och personlig för att ge en 

bra bild. Jag uppskattar att få ett e-mail där de säger typ "hej jag heter Tobbe och jag har gjort 

det här programmet, vill ni testa" än att få en hel press release, för då blir det liksom: Va? Vad 

vill ni? Då blir det opersonligt och det bara blir som ett massutskick. Bara att de skriver "hej 

Mattias" bara en sån grej. 

Mar: Jaja man nappar mycket mer på en personlig...  

Mat: Definitivt 
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V: Jag ska bara ta en snabb fråga emellan, vad står i centrum för eran blogg? Är det erat 

intresse, era läsare eller någon slags kombination? Hur mycket plats får läsarna i det ni 

publicerar om ni känner att det här verkligen något som dom vill läsa så skriver jag det, eller 

det här tycker jag är intressant så skriver jag där. Är det en kombination av båda? 

Mar: Ja det är det ju, alltså det är alltid roligare att skriva om sånt man själv tycker är 

intressant. Man känner sig inte så jättemotiverad att sitta och skriva om nått man tycker är 

skittråkigt. 

V: Hade ni skrivit något som ni tänkte, ok jag tycker det här är jättetrist men läsarna kanske 

vill ta del 

Mar: Jo men det gör vi absolut det också för om där e några läsare som kommer o frågar om 

hur funkar detta, så testar vi den mer än gärna och ger vår syn på det. Det är lite det med 

jailbreakandet av sidan, den delen vi pratar om också, där är ofta en stor osäkerhet kring just 

jailbreakandet av telefonen och folk vill gärna fråga först innan de gör något och där tror jag 

att vi får många mail om det. Där de frågar vi har den här modellen. Går det?, fastän dom har 

läst det på hemsidan vill de ha ett "ja visst". 

Mat: Det är förståeligt att man vill ha ett personligt svar, det vet man ju själv när man skriver 

nånstans att man vill ha hjälp. Även om jag läser nånstans att så här är det vill jag gärna 

dubbelkolla så får jag tillbaka ett mail där det står "Hej... Nisse" och så svarar vi på det. Och 

precis som Marcus säger, jag tycker allt kring jailbreak är helt fantastiskt roligt, det är mitt 

intresse till 1000 % och när jag skriver om det så, ni vet säkert själva, det bara flyter, det är 

bara så jävla roligt. 

V: Jailbreak är det att på nått sätt knäcka telefonen? 

Mat: Jailbreak finns två sidor av det... 

Mar: (Tittar på mig som att jag inte borde frågat") 

V: Oj, har jag satt igång nått nu  

Mat: Haha det är bara att säga stop om jag går över styr. När man jailbreakar en telefon så 

öppnar man upp så att man kan installera program som inte Apple tillåter. Då kan du 

modifiera systemet i telefonen, du kan byta ut knappar, du kan liksom göra om hela telefonens 

system....  

(Det som följer är otroligt entusiastisk förklaring kring Jailbreak ) 

Det finns en baksida till detta. När detta hände med playstation så var det ju piratkopiera spel 

som var det första alla gjorde. Vi står ju inte bakom piratkopierade program. Vi anser att 

företagen som gör dessa saker ska ha all cred i världen. Om alla börjar ladda ner olagligt så är 

där inga pengar till dom. 

Mar: Senast idag tog vi bort en kommentar 

Mat: Nej vi redigerade den 

Mar: Ja redigerade. Det är ofta läsare som tipsar varandra om var man kan hitta saker, men då 

tar vi bort källorna och även vad programmet heter och säger att vi inte vill ha det på 

hemsidan. 

Mat: Det är baksidan av Jailbreaking. 

Mar: Jailbreak för oss är att man får vara administratör av sin egen telefon. 

V: Jag antar att det inte är så smart att gå till Apple med såna där grejer? 
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Mat: Jag har faktiskt gjort det, för jag tyckte det skulle vara kul. Det var inte Apple utan 

Apple store. Jag gick dit och pratade med dom och började diskutera kring jailbreaka enheter, 

han jag pratade med var ganska öppen till det men kan naturligtvis inte stödja olagliga saker. 

När du jailbreakar telefonen så kan du inte lämna tillbaka den till Apple. Då gäller inte 

garantin. Men det är dom väldigt klara med. Det är lagligt att jailbreaka och låsa upp 

telefonen enligt lag i USA nu. Den biten tyckte han var ok, men han kan inte hjälpa. Dom är 

inte positiva till det. Ringer du Apples support till exempel så sa dom Nehe... Han fick ingen 

hjälp alls. Dom är ganska låsta när det kommer till det. 

V: Ni diskuterar mycket appar på eran sida och liknande, men ni har också verkliga produkter. 

Ni hade recenserat en Ipad penna. 

Mat: Ja det var Tim. En av våra skribenter. 

V: Hur har Tim fått tag på den här? Har han gått och köpt? 

Mat: Ja 

V: Är det standard för en blogg på eran nivå eller får ni saker skickade till er om ni skriver? 

Mat: Ja saken är den att för två månader sen blev vi kontaktade av företag. En känd 

tillbehörssida. Väldigt Trevliga måste jag säga. De kontaktade oss och frågade om vi ville ha 

ett samarbete med dem. Redan innan har vi haft nån som har hört av sig sporadiskt och sagt: 

Här vill ni inte prova det här? Vi skickar det. 

Så har vi testat det och gjort en recension. Men det här var faktiskt en kontakt som innebar ett 

framtida samarbete framtiden. Och då blev det ju princip att dom frågar oss: Vad vill ni 

prova? Och det var inte liksom så: Det här ska ni prova. Utan det var Vad?  Och vi fick gå in 

och titta vad där fanns för något och liksom välja vad vi ville ha. Sedan skickade dom det till 

oss och så fick vi ta del av produkten. Vissa saker fick vi behålla beroende på vad dem kostar. 

Vissa fick vi skicka tillbaka som kostade flera tusentals kronor och det kan man förstå att dom 

inte vill ge bort bara. Och då provar man det och sen skriver man om det. 

V: Skriver man då en liten not? "Från företag". 

Mat: Japp 

Mar: Ja man lägger in en länk till.... 

Mat: Så det är ju reklam för deras del. 

V: Om ni absolut hade hatat en produkt, hade ni tyckt det var jobbigt att skriva något 

negativt? 

Mat: Nej 

V: Det är något som dom också förstår? 

Mat: Japp, det enda dom sa när jag fick kontakt med killen som äger sidan. Han förstod att det 

var vår hemsida och vi skriver precis vad vi vill och det är klart. Det han ville var gärna att 

läsa det först. Han ville inte kommentera det, han ville bara läsa det så han visste vad vi 

tyckte. Innan det kom upp. Det handlade snarare om att han ville kunna förbereda sig och 

kunna snarare veta om det. Och det var en liten undersökning för hans del också att kunna se 

vad vi tycker som testar. Men i princip dom sakerna jag har testat, alla saker är inte... En 

docka (Laddning) till exempel till en iphone det är inte det absolut roligaste men det är en 

användningsbar produkt som jag tyckte var trevlig. Marcus kanske provar den och tycker den 

e totalt värdelös men då skrivs inte "totalt värdelös" men man formulerar det på sånt sätt som 

ändå kommer fram till vad man tycker. 
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V: Vi säger att om något företag i japan som ni inte har haft nån kontakt med skickar en 

produkt och den var helt värdelös. Hade ni fortfarande dragit er för att säga "Den här var helt 

värdelös". Är det någonting som ni helt enkelt inte vill skriva? hade ni skrivit det hade det väl 

påverkat eran relation med dom? Är bloggare generellt på sin vakt för att skriva "det här är 

otroligt dåligt" eller finns det.. Ni behöver inte bara svara för er själva utan kan berätta om ni 

sätt någonting? 

Mat: Asso jag vet inte. Jag tycker att javisst, man säger kanske inte så att det här var skit. 

Vissa hemsidor gör det och jag tycker man kan väl uttrycka sig på det sättet, jag själv gör inte 

det, jag uttrycker inte ens mig så när jag.... Jag säger "Jag tyckte inte den var bra" så det är 

nog upp till hur man är som individ och skriver. Jag har läst sidor som har recenserat och 

skriver "det här är totalt värdelöst, jag vet inte varför jag ens provar den" och då kan man 

fråga sig själv ja, men varför gör du det... skicka tillbaka produkten om du inte tycker att den 

är bra. Men visst det ska komma fram det också om man känner för det. 

V: När ni får era nyheter, var brukar ni få dom ifrån? Vissa grejer kommer ju från företagen 

direkt men samlar ni på nätet, andra bloggar 

Mar: Ja man får en ganska massiv bokmärkeslista som man går igenom var dag och Twitter 

andra sociala medier får man hålla sig uppdaterad på. Följa rätt personer.  

Mat: Och just när det kommer till produkter.. man vill ju helst testa en produkt innan man 

liksom skriver om den för att kunna skriva en recension. Men samtidigt om man läser 

någonting som är helt otroligt eller bara totalt helt WOW. Då blir det att även om inte vi har 

testat den så kan man ju tipsa om den. Då blir det mer tips, ingen recension men där 

förekommer ganska mycket på internationella sidor om produkter där de faktiskt får ta del av 

det. Där blir vi då andrahands tipsare kan man säga. Ja det beror på att vi bor i Sverige och 

skriver på svenska att internationell hemsida så har du mycket större omfång kring vem du 

faktiskt kan få kontakt med. Och det är både en nackdel och fördel för vi vill ju skriva på 

svenska för där finns väldigt mycket bra hemsidor på engelska, och även på svenska. Men när 

vi startade så var där väldigt få svenska hemsidor som vi kände till. Sen kom det några nya 

vissa försvinner men vissa är väldigt bra. Vi har säkerligen inte lika mycket kontakt med 

utvecklare för där finns inte så många svenska. Men vi har ändå ganska mycket, även 

internationella hör av sig på engelska. De ser ju syftet med sidan.  

V: Har Apple någonsin tagit kontakt med er? 

Mat: Nej 

V: Hade det varit en trevlig dag om dom gjorde det? 

Mar Rob Mat: Haha  

Mar: Det beror på vad dom vill men  

Alla: Hahaha 

V: Men om dom hade sagt... Nu slutar ni skriva om jailbreak... Vad hade ni gjort? Mattias du 

brinner ju för det här.  

Mat: Då hade inte jag fortsatt om det var enligt lag. 

Mar: Men de kan inte säga till dig att sluta 

Mat: Nej men om man leker med tanken. Om dom kontaktar oss och säger den biten får ni 

lägga ner helt, där är en massa lagar som säger att dom inte får göra det. Men om man tänker 

sig att de gör det. Det bygger lite på intresse.  
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V: Säg att de hade sagt. Om de hade försökt komma till er på ett fredligt och snällt sätt, utan 

advokater. Hade ni reagerat eller försökt förklara för dem... det här är inte olagligt och det är 

ett intresse som vi.... 

Mat: Jag hade lagt upp ett inlägg om det =)Att de har kontaktat oss och sagt titta här vad dom 

gör. Men jag hade inte slutat över en sån grej. Det är ju vår grej. Visst det är deras produkter 

men vi har faktiskt köpt deras produkter och jag är på den nivån att om jag köpt en grej så är 

den min och då får jag göra vad jag vill. Lite så... Men det hade varit roligt! 

V: Företag brukar vilja se era grejer i förväg. Är det andra som brukar vilja samma sak? Att 

de får nån kontakt med er innan ni... 

Mat: Jag vet inte vad din uppfattning är (tittar på Marcus). Jag tittar lite på Marcus för ibland 

så pratar vi inte. Vi har olika kontakter. Du hade kontakt med någon Kapten X. 

Mar: Dom har bara sagt skicka mig länken när inlägget är klar. 

V: Så dom har i alla fall intresse av att läsa det? 

Mar: Absolut även dom e lite roligare för dom håller på att utveckla en egen produkt som dom 

skickar lite bilder på o säger "det här jobbar vi med".  

V: Hur viktigt för en bloggare är det att vara allra först? 

Mat: Absolut viktigast. Det är absolut viktigast. Just när det kommer till att skriva i Sverige så 

är det oftast svårt. När vi får tips så är det oftast från andra hemsidor. Internationella 

hemsidor.  De är så med alla svenska hemsidor som håller på med sånt här, vissa är mer breda 

o skriver om alla Mac produkter. Vi skriver bara om I-produkterna. Men det är lite synd. 

Mycket andrahandstips vilket gör ingenting sådär, vi skriver ju om dom på vårt sätt och vi 

förmedlar det på vårt sätt. Men visst det är skillnad. Och det är guld värt när man får ett tips 

och bara inser "Kolla här... Det är ingen som vet detta här". Och det är roligt. Då brinner man 

för det ännu mer.  

V: Är det en dag, en timme en vecka... när blir nyheten gammal? 

Mat: Vi har nog lite olika uppfattningar kring det.. Jag säger ett par timmar. Det är beroende 

på internationella hemsidor. De håller igång från 5-6 på kvällarna, börjar lite smått och sedan 

går det uppåt. Mellan 12 på natten och 3 på morgonen då händer det grejer. Ibland ända till 5 

på morgonen. Och då e det ok att hitta en nyhet klockan elva så brukar jag lägga ut nyheten på 

morgonen. För man kan förprogrammera och lägga ut inlägg vid tid. Att lägga ut mitt på 

natten, vi i Sverige, de flesta går upp kl 6-7 på morgonen och sätter sig vid datorn och tittar då 

och vissa saker lägger du ut direkt på natten som är jätteheta och verkligen måste ut direkt... 

typ nytt jailbreak som släpps för det är det många väntar på. Det spelar ingen om klockan är 

två på natten eller inte. 

Mar: Det beror helt på vad det är för nyheter. Heta saker ska ut direkt. Dan efter funkar 

också... det beror på vad det handlar om. Vi scannar av det på natten och på morgonen vad 

som har hänt under dagen i USA där det mesta händer. För att läsare ska komma tillbaka 

under hela dagen sprider vi ut lite grann under hela dagen. Vi lägger inte alla inlägg kl 6. 

Mat: Det är mer aktivitet på förmiddagen. Eftersom jag sitter på kvällarna så ska det ut väldigt 

tidigt på morgonen och ibland... Marcus jobbar och jag går i skola... det är svårt att bara kunna 

plocka fram datorn och sätta sig ner. Det hade varit helt underbart att läsa och skriva... och det 

går ibland och det är optimalt och strävar efter. Så fort som möjligt ut. Ibland går det... 

V: Hur viktigt är det om det är ett rykte. Hur viktigt är det att ni kollar upp fakta bakom era 

nyheter. 
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Mat: Det är det som kan ta lite tid. Senast igår läste jag någonting på en helt okänd sida.. 

Vissa hemsidor är mer trovärdiga. Den här hade jag inte sett för. Då tänker jag "ok vad är 

detta för någonting" och då skrev dom att en person som arbetar med jailbreak sa att det 

skulle komma nått nytt inom 2 veckor till ipad 2. Det är stort för det finns inget till den ännu. 

Och då var det inte bara att sätta sig och skriva. Jag var tvungen att kolla upp vad dom 

hänvisade till, var ifrån, stämmer det verkligen. Och då kom jag fram till det att jag inte kan 

svara på om detta verkligen är sant eller inte. Därför får jag skriva det som ett rykte. Jag 

brukar skriva.. jag har inte själv sätt det här. Jag skriver även till läsarna "lyckades du se det.. 

hör av dig till oss rätta oss om vi har fel". 

Mar: Vi publicerar de flesta rykten men man kollar alltid upp och hänvisar till var man har 

läst det.  

Mat: Det kan ju också göra att även om vi läser det på en trovärdig sida. Man läser det inte o 

sen bara slänger upp det utan ok... är det någonting som är på gång.. nått nytt som ska 

släppas... vad säger den egentligen. För smäller man bara upp det så blir det fel. Och det är det 

värsta som kan hända att vi sen måste gå ut o säga tyvärr det här är fel. Och ibland så behövs 

det att faktiskt vänta. Nyheten bli ju lite äldre men fortfarande så känns det som att ju mer 

trovärdighet det är desto viktigare är det. För att läsarna ska kunna faktiskt veta att "det dom 

skriver det brukar stämma". Det är en image för oss. Vi är ju inte professionella detta är ju en 

hobby vilket gör att man lär sig hela tiden. 

Mar: När man skriver i ryktesväg.. Det som är roligt med det är att man kan lägga till egna 

spekulationer och sånt och dra lite referenser till andra nyheter som kommit ut.  

V: Är det nånsin så att ni tar kontakt med företag och säger "vi skriver om iphone, ni säljer 

iphone prylar.. skulle ni vilja samarbeta? " eller är de bara dem som kommer till er?  

Mar: Jag har aldrig kontaktat någon. 

V: är det för att ni inte behöver? 

Mat: Jag vet inte.. varför har vi inte gjort det?  

Mar: Alltså tanken är ju att man ska försöka... visst det är ju roligt men det hade varit ännu 

roligare om vi hade tjänat något på det.  

Mat: Hela verksamheten är ju ideell. Man lägger det för att det är intressant. 

Mar: Att jobba med det man tycker är roligt hade varit gyllene.. men som det ser ut nu så 

tjänar vi ingenting på det. 

Mat: Vi tjänar ju lite ... och när vi tjänar så går det ut till läsarna. Så fort vi får in nått litet från 

en google reklam.. det är inga pengar. Men till slut får vi en summa.. och då har vi en tävling 

direkt. Där vi ger bort pengarna. Vi använder lite till sidan.... Men vi har aldrig kontaktat 

företag... men det hade varit optimalt att kunna. Men det är tidsbrist. 

Mar: Det är för att vi inte har tid. Det tar en del tid att skriva inläggen .... Det är också andra 

saker som ska göras.... 

Mat: Svara mail, kommentarer etc.... 

V: Känner ni att när företag tar kontakt med er.. brukar dom behandla er som jämlika? Eller 

behandlar dom er bara som ett medel att få ut sina grejer? 

Mar: Dom som skickar ut press releaser... Där känner man lite så... om det inte är nån riktigt 

rolig app... så överväger jag om jag ska prova den... men dom som skriver ett mail själv.. där 

får inte jag den känslan.. Där liksom frågar dom prova gärna. 
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Mat: Däremot kan jag känna... jag fick ett sånt mail från en spelutvecklare som skrev om ett 

bra spel som var roligt som jag provade. Det var ett personligt mail som jag fick som 

berättade om sig själv till och med. Vem han va, vad han jobbade med att han har startat 

företag. Och det var schysst kontakt. Då skrev jag om det här spelet för jag tyckte det var bra 

och skickade tillbaka till honom och sa: " Imorron kommer där komma upp ett inlägg" ... för 

oftast när det kommer om program och spel så är där nånting man kan lägga ut under dagen... 

Program kan vi lägga ut när vi känner för det.. det är inte så akut som en nyhet. Men då 

skickade jag tillbaka.. det brukar jag göra och sa att "Nu har vi skrivit ett inlägg.. det kommer 

att komma upp under den här tiden". Sen fick jag ingen respons och det tar jag personligt för 

jag tycker det är lite synd. För där fick jag ändå lite kontakt med honom och tyckte att vi 

gjorde varandra en tjänst. Jag fick betala för spelet och det var helt ok. Men 7kr hit och dit blir 

en summa till slut. Ibland skickas promo koder så att vi ska kunna testa. Men det var första 

gången jag tänkte "Nej.. det här gillar jag inte..." han hade kunnat skriva "perfekt, tack så 

mycket" för att kunna.  Nästa gång han hör av sig så kommer vi att se vem det är och visst är 

det lika bra spel igen så är det självklart vi skriver om det för det är intressant. Men det känns 

ändå dåligt på nått sätt. Det kändes ändå.. han frågade oss.. vi provade.. varför inte bara skriva 

tillbaka och säga "ok"...Eftersom vi inte tog betalt så var det gratisreklam för honom också 

och de flesta företagen gör inte så... t.ex. han från true caller, jag har aldrig varit med om nån 

trevligare människa. Det bemötande som han hade.. väldigt personligt och han bjöd till och 

med upp oss till Stockholm på nån mässa där dom skulle ha... vi kunde ju inte ta oss till 

Stockholm bara sådär... men dom bjöd in oss till lunch. 

V: Vad var det för sorts mässa? 

Mat: Det var deras promotion lunch då. De ville att vi skulle komma dit. Vi skulle få sitta ner 

och prata lite grann. Vilket hade varit helt Lovely... Men det var ett par dagar innan och det är 

svårt för oss att ta oss upp till Stockholm.  

Mar: Vi har blivit bjudna till Stockholm på andra saker också. En helikopter som man kan 

köra med sin iphone. Och då när den skulle släppas i Sverige så bjöd dom in till press release 

aktigt i Stockholm där man kunde få provflyga men eftersom vi jobbar och så gick det inte att 

ta sig till Stockholm.  

V: Hade ni bloggat om den om ni åkte dit? 

Mat: Vi bloggade om den ändå. 

Mar: Dom skickade faktiskt en till oss sen så jag fick nöjet att leka med den lite. Den var 

jäkligt rolig o flyga. Den var jätterolig men lite dyr. 

(Vi diskuterar produkten kort). 

 Robin: Känner ni att företag har koll på er? För det verkar ändå som dom verkar veta vad ni 

vill? 

Mar: Ju längre tiden går och ju längre sidan ligger uppe desto mer folk.... 

V: Säger ni nånsin så... "Sluta skicka press release!"... har ni någonsin sagt det? 

Mat: Ne vi läser det men.... 

Robin: Säg att ni i framtiden blir en av Sveriges topp 3 bloggar och det kommer press release 

hela tiden. Hur kommer ni att sortera? 

Mat: Dom stora hemsidorna som gör det... dom gör så att dom skriver i sitt kontaktformulär så 

står det... "Skicka gärna tips till oss... tyvärr kan ni inte förvänta er att alla tips hamnar på 

hemsida.... det är något man hade kunnat få göra då att även ha nån som gjorde BARA det.. 
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Redan nu känns det som vi behöver mer folk. Det är fortfarande ideellt. de som skriver gör det 

för att de tycker det är roligt.  Oftast är där jättemycket att skriva om och ibland hinner man 

inte skriva om allt. Jag lägger tre timmar på att skriva.. En timme på att svara mail... svara på 

kommentarer en timme där. Ibland är det väldigt mycket. Kommer där nått nytt speciellt över 

dagarna så kommer man hem från jobbet eller skolan skriver direkt och så fortsätter det. Till 

sist känns det som att man bara lever i det... 

V: Dom eventen som ni va på... skrev ni nått om själva eventet eller fokuserade ni 100 % på 

produkter... Eller hade det varit "oj där va nån där som va känd" och så... 

Robin: Känner ni nån skyldighet till dom som har bjudit in er att nu måste vi blogga om det? 

Mat: Jo det gör man.. alltså sen vad innehållet är det är sin sak det är vår uppfattning. 

Skyldigheten.. visst.. Sen intresse också... tycker läsarna det är intressant att vi har varit på ett 

event och tittat på det här.. ja många.. beroende på vad det är... jag hade nämnt det.  

V: Vi pratade med en PR ansvarig på Carlsberg om ett event........Ny öl... bloggare..... 

Mar: Ja då har de i alla fall lyckats med ett bra event.  

Mat: Så kan det säkert bli 

Mar: Vi har inte varit på såna event så... tyvärr.. men det hade varit jätteroligt 

Mat: Där e ett nu i London som heter my great fest som är ett jailbreak event.  Där de bara 

bjudit in folk som håller på med detta. Det hade varit fantastiskt att stå och lyssna på dessa 

människor stå och prata live... För dom e duktiga... verkligen.. Men London.. tid... pengar.. 

hade varit roligt.  

Mar: Det hade också varit kul att gå på Apples developer conference.. 

V: Aha blev ni bjudna till det? 

Mar: Nej men man kan köpa biljetter... 

V: Tror ni dom bjuder in såna som engadget o dom? 

Mar & Mat: Ja 

Mar: Japp det gör dom... dom får inbjudningar.... 

V: Säkert platser längst fram... 

Mat: Och det hade varit ja.... men som sagt.. det är skillnaden mellan svenskskriven sida och 

internationell... 

Mar: Så stora kommer vi aldrig bli så vi får sitta på första raden där...  

Mat: Men är det i Sverige så hoppas vi på att företag hör av sig. Vi får bara hoppas att om 

t.ex. Apple skulle få för sig att öppna en Apple store här... Jag hade inte tagit illa upp om dom 

hade bjudit in oss där..det hade varit jätteroligt. skitroligt... 

V: Jag tror vi har det vi behöver... 
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8.3 Intervju med Tommy från tkj 

1. Vad är det för typ av blog du bedriver? 

Svar: 

Jag driver en IT-blogg som riktar sig mot entusiaster; personer som älskar datorer och 

Internet. Mina läsare är såväl hemanvändare som anställda, studenter och entreprenörer, med 

ett gemensamt intresse. 

 

2.Varför bloggar du? Vad är det som driver en bloggare och vad 

värderar en bloggare? Tror du det är olika för alla bloggare eller 

finns det vissa saker som bloggare nog har gemensamt? 

Svar: 

Mitt främsta syfte med bloggen är att jag tycker det är väldigt roligt att skriva om datorer och 

Internet. Jag brinner för ämnet, och har gjort det sedan jag fick min första Commodore 64 på 

80-talet. Redan då bestämde jag mig för att bli IT-skribent, och jag har skrivit för 

datortidningar sedan jag var 14 år. Att hjälpa andra med sina datorer, att berätta om hur kul 

och nyttigt det är att kunna datorn och Internet, tycker jag är lika roligt idag som då. 

 

Det är alltså ett brinnande intresse som driver mig. Sedan ungefär ett år tillbaka har jag 

dessutom bloggen som mitt levebröd. Jag driver bloggen via mitt bolag TkJ Media AB, och 

jag har ett kontor varifrån jag bloggar under relativt normala arbetstider. Det är en enorm lyx 

att få arbeta med sin hobby, även om det ligger oerhört mycket arbete bakom det här. 

 

Varje bloggare har säkert sina egna agendor, men det gemensamma för alla är att vi helt 

enkelt tycker om att berätta saker. 

 

3. Kommunikationsprocessen mellan företag och opinionsledare 

 

- Hur kommunicerar företagsrepresentanter med dig? Hur ser själva 

processen ut när de kontaktar dig? Hur utvärderar du informationen och 

vad brukar du vilja att meddelanden innehåller? Verkar det som att 

företagen förstår din verksamhet och utformar meddelanden därefter? 

Svar: 

 

Företag kontaktar mig dels själva, men även mycket via sina mediabyråer. Jag får varje dag 

tonvis med pressmeddelanden och nyhetstips, som jag sållar helt efter magkänsla. Jag skriver 

bara om sådant jag själv tycker är intressant och kul. Många företag kontaktar mig även via 

telefon, för att pitcha nyheter och produkter. 

 

För något år sedan tror jag inte företagen och byråerna la så stor vikt på bloggar. Det här har 

ändrats väldigt mycket. Jag arbetade tidigare som chefredaktör på datortidningen Allt om PC, 

och jag hade möjlighet att blogga vid sidan om. Därför märkte jag hur företag allt mer 

svängde från att vilja synas i pappertidningen till att synas på min blogg. Till slut, innan jag sa 

upp mig från arbetet, var det inga företag som brydde sig om att synas i tidningen - de 

kontaktade mig enbart för bloggens räkning. 

 

Idag har framför allt byråerna en bra insikt i hur bloggar fungerar. Jag tror att det framför allt 

är viktigt att de lär känna bloggaren och är personliga. 
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4.Hur kommunicerar du med företagsrepresentanter? Beskriv gärna hela 

processen från att du har ett behov att kommunicera med dem, vidare 

till hur du utformar ditt meddelande och om det brukar ske via mail, 

tel etc. Du får gärna använda ett exempel om du har något som känns 

relevant. 

Svar: 

 

Det beror på vad det är jag är ute efter. Är det bara några snabba frågor om produktbilder, 

prisuppgifter och dylikt, ringer jag till pressansvarig på företaget. Men ska jag ställa lite mer 

frågor till en bloggpost, brukar jag skicka ett e-post. 

 

Det bästa sättet att komma i kontakt med rätt person, är att leta upp vem som har ansvar för 

media på företaget. Som regel börjar jag med att söka efter företaget bland mina e-post. I de 

flesta fall har jag något gammalt pressmeddelande där det finns kontaktuppgifter. 

 

Själva utformandet av mejlet beror på huruvida jag har haft någon tidigare kontakt med 

företaget. Om det är en person på en mediabyrå som jag pratat i telefon med, eller träffat, kan 

jag vara mer kortfattad och personlig. Är det däremot någon jag aldrig haft kontakt med 

försöker jag hålla det lite mer formellt. Jag skulle till exempel aldrig använda smileys eller 

ironi i ett sådant mejl. I övrigt försöker jag hålla det så kort som möjligt. 

 

5. Tror du det är skillnad mellan hur företag behandlar och 

kommunicerar med dig, jämfört med traditionella opinionsledare som 

t.ex journalister? 

 

Svar: 

Ja, det tror jag. Men det beror säkert mycket på mig som person, eftersom jag alltid varit rätt 

personlig och lättsam med PR-folk. Det är inte så att jag låter dem diktera vad jag skriver, 

men jag ser ingen anledning att vara otrevlig mot PR-folk, som många verkar vara. En del 

tycker att PR-folk är fienden. 

 

Det är klart att det är PR-folks jobb att vara trevliga mot sådana som mig. Det är viktigt att ha 

den insikten, men samtidigt tror jag att man i längden tjänar på att visa lite ödmjukhet. 

Faktum är att jag har fått nyheter och testprylar före jättarna IDG, på grund av att PR-folk sagt 

att IDG-journalister varit ohövliga. 

 

Ber om ursäkt för att jag in hunnit svara på de andra frågorna! :( Du får gärna skicka om dem 

en och en... :) Men jag kan svara på din andra fråga nu: 

 

Som regel är det mediabyråer som har hand om testprodukter. När en tillverkare kommer med 

en ny produkt, skickas det ut pressmeddelande och om de tror att den passar min målgrupp 

ringer de upp mig och presenterar prylen. Oftast föredrar jag en pressrelease eller bara ett kort 

mejl med ett tips om produkten. 
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Rent generellt tror jag inte att pressmeddelanden alltid är bäst för att nå bloggare. En del 

bloggare tenderar att bli upprörda av pressmeddelanden. Personligen är jag från 

tidningsvärlden så jag är van vid pressmeddelanden. Men i övrigt tror jag företag gör bäst i att 

skicka personliga e-brev till bloggarna, presentera sig och berätta om produkten som de tror 

passar läsarna. 

 

Skulle jag vara intresserad av att testa en produkt så kommer vi överens om hur länge jag får 

låna den. Jag brukar alltid begära returfraktsedel, eftersom Postens avgifter annars ätit upp 

hela mitt företag... Jag har som policy att alltid returnera testprylar, om företaget inte 

uttryckligen säger att de inte vill ha tillbaka den (det gäller främst småsaker som kostar 

mindre än frakten, typ USB-minnen, möss och sånt). Sedan kommer prylen till mitt kontor, 

jag testar den och när jag är klar skickar jag tillbaka den. 

 

Jag vill tillägga att jag tror att många bloggare blir lurade till att skriva positivt om produkter, 

genom att företag låter dem behålla prylarna. Bloggare som inte riktigt lärt sig hur regler och 

liknande är, blir dels överlyckliga över att få gratisprylar och dels vågar de inte säga något 

negativt i rädsla över att göra företaget arga. Det finns många företag som utnyttjar bloggare 

genom att köra typ "om du skriver om det här schampot får du fem flaskor!". En positiv 

bloggpost om en produkt är värt sjukt mycket mer än några flaskor schampo eller nagellack... 
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8.4 Intervju med Anne-Marie Skov 

 

What is PR to you and how do you work with it? 

I have worked with Pr and communications for many many years now and when I started 

working with what we at Carlsberg called pr and communications it was in the broader sense 

Public relations. So I was very inspired with the Grunig and Hunt definition of public 

relations, meaning we worked with a number of stake holders and different sorts of publics. 

But what I learnt over time over time is that a number of stakeholders define pr as something 

do with products. Very often PR where I work will be linked to product pr. That is why my 

department working with a number of stakeholders, you will define in your papers opinion 

leaders, journalist and so on. That’s why I call my function communication because we focus 

on two way, when we talk about strategy I talk a lot about working with stakeholders. So PR 

although it is very broad, it is something I use in a very narrow term when I talk about product 

pr.  

How environment of pr changed? 

To me, it has been a very big change, internet first and then broadening into social media. 

That has really changed quite a bit in the way we do communications, technology really 

making a difference, both opportunities but also some of challenges. Because basically u are 

not in control anymore. We used to when we made communications plans we used to go with 

company in the middle and then you had all the stakeholders around you. Opinion leaders, 

media, journalists. New media internet first, moving into social media, it is a spider web 

where you no longer are in the middle. So if you take Carlsberg, we have thousands of fans 

liking our products, they are communicating on our behalf without us taking any initiatives. 

They just like the brand, so they put up a webpage, fb, twitter. It has changed the name of the 

game. A lot of companies. 

We work with journalists, we have people dedicated working with journalists, so the way we 

view journalists as many stakeholders, we see them as a channel to reach consumers. They are 

channel to reach analysis, because you know different kinds of opinion leaders and 

stakeholders interact with each other. Journalists are not only journalists, we divide them into 

different kinds of journalists. 

Different interests, writing in different areas, if u take one group of journalists we work very 

close with, financial journalists they will be interested in the financial part of the company. If 

the company performs poorly financially, they will be interested, on the other hand if we have 

our share price is doing well when we do financial reporting, they will most often write 

positively about us. So here our task will be to give them insight in our strategy and sending 

them key messages to analysts and investors.  

Yes, I would recruit people who maybe are journalist, himself or herself, who knows what 

conditions of journalists are, but also could be people with different background but depends 

on competence. But it would be very important for me to find some people who know how to 

deal with media and also have an understanding with deadlines and come back hard and 

having info coming back correct. But the way we work with journalists is that they are not 

spokesperson, it is important for journalists to meet with people working marketing, 

production area or whatever.  

How important is relationship building? 
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It is very important and we build relationships, its not like in the good old days you could buy 

journalist a good dinner and u were closely connected. These days journalists are really busy, 

they will not have relations with u unless u have a story to tell or key message. Can help the 

journalist build some insight of the company, industry product. So its very serious in many 

ways. 

Yes, but I mean, it’s a very critical relationship, most journalists will have a critical angle to 

what u say so u have to be convincing. You will not get a positive story in the media because 

have relations. 

Certainly combination of media and relation. 

Not today, I have one dedicated person with digital media, but its getting more and more 

important so over time I might to switch resources and for certain we are these days working 

and experimenting with building relationships with bloggers as well. Especially in the area of 

product and product innovation. To give you an example we have launched some new 

products, based on beer technology. One specific beer that is targeted to men and women who 

are not traditional beer drinkers. People who do not like the traditional bitter taste of beer, 

new innovation called Copenhagen. When we launched it, we invited in bloggers, to talk to 

them about the new product, why it tasted like that, looked like that, the whole purpose was 

that they could blog about it. And they did! Some positive, some negative, some skeptical. 

Whole idea that bloggers important that we could learn from them, because they are the new 

types of opinion leaders.  

They certainly came, they came in big numbers, but interesting part we invited them to the 

museum at Carlsberg, the museum is also run as a restaurant. So they could taste the product 

and the food that came with it, special menu with the new beer. Some of the bloggers wrote 

more about the food than the beer. Also learning from us, so here we were discussing if it was 

positive or negative that they were talking about the food and a bit of mentioning. Some focus 

on beer. Then again u are not in control, but u learn from it. 

Bloggers not easily contacted, I wouldn’t say that, both for bloggers and journalists u have to 

offer something, if you don’t have news or a specific angle. In that sense you have to do some 

proper pr or communications work.  

You don’t think they would show up for some dinner and beer?  

Some of them might, but that is not what we count on. 

Communications process:? 

We are also searching on the web, in order to find the right bloggers, you need to do some 

monitoring, some research, the research you would do as com people is to look into different 

kinds of websites. Some bloggers are also appareling in traditional newspapers, maybe a small 

quote form the blogger. It looks like someone we should invite here.  SO in some ways its 

very traditional . you are just looking at other channels. In various media. Sometimes we get 

help from people who are very trained in monitoring social media, sometimes we find them 

by chance. 

DO they ever find you? 

Yes they do, they might send an email to someone in the company, it’s an insight we have 

had, the employees in the company getting more active in the communications areas of the 

company. I am sure u will also see that in the theory, there is no longer a visible line between 

internal com and external. It’s getting more and more blurred. 

Do you ever contact bloggers? 
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Yes, we could do that, because they are very important opinion leaders, it could also be a 

blogger that writes something which is maybe not in line with what we would like to see 

written about a product or our company. Let me give u an example, we have had bloggers, 

someone putting up Facebook page, let’s get really drunk on this product. Its meant well, but 

we are also a company with responsible drinking marketing coach, maybe contact this blogger 

and say please don’t say that. This is not a smart idea, if we do it in a nice tone, we can be 

successful in changing this bloggers attitude and way of working. 

How important com with bloggers? 

Not necessarily, some bloggers totally different perspective, journalists his or hers job, they 

write article, they get paid, they go home, they want to get on the first page. Blogger might 

have a different motive. 

They wrote that they where going to get really drunk off Carlsberg? 

Again to be honest, first time we saw it, it was hard because he had done a professional 

Facebook page, so you know other opinion leaders might think it was Carlsberg who did it. It 

was also a legal angle to it and the first time we had an experience with it, someone was 

pushing a lawyer on this guy and we saw it as this is not the way to do it. 

We wanted to have a two way symmetric dialog, appealing to this guy and spending time on 

explaining to him this was not the way to do it. 

Did he corporate? 

Yes, he did, he was even a bit overwhelmed that he was called by a big company. But it might 

not always be the case, we have had others bloggers acting when we made the decision to 

close a brewery in Switzerland. We had some angry bloggers collecting votes to revert our 

decision to close that brewery, there we decided not to interference. We simply decided let 

them have a process to let off steam and get their anger out. We will concentrate on our 

opinion leaders like politicians. In this case this was local politicians, it depends on the case. 

It depends on the issue, if it’s a big then there will typically be a bigger group involving with 

the people who work commercially with the product, the supply team, business people, there 

will be a group formulating the key messages. So it all depends on the size of the thing we are 

going to communicate. 

Social media? Group 

It has been like a project team, but something that I have learnt with social media, it is very 

good to have young people, like students, we have students working in our department, and 

they often are much more logically in the way you work with bloggers. Traditionalists 

working with media, we make a point of getting advice of young people who are much more 

active in social media. 

Noise in pr? 

There is a lot of noise, so many messages, so many writers, so its again it has, look at TV, 

YouTube, so definitely a lot of noise. You have to stand out with your message. 

Theres alot of channels now is it ever difficult to even know which channel to use? 

You have to work with various channels, aware that journalists also are on twitter, if you take 

very traditional financial, all the journalists you contact they will also be on twitter. And btw 

they will also be fathers, mothers, football players, you cannot send different messages to 

where the content is basically different to another. That Impossible, of course u can twist it in 
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another way, angle it different emphasis on things, but you cannot say one thing in one 

channel and another thing in another channel, contradict yourself. That will never work. 

Relationships play part? 

Relationship will help, but it will only help if you that relationship is built on some basic trust 

that you will not contact him just to get in the paper. I mean if he feels misused or that we are 

trying to hide something, that we simply do not respect his condition, it will not be a long 

relationship. That is something I have firm belief in. I mean don’t contact a financial 

journalist unless you have something important. Don’t try to hide if you have a real figure, he 

will find out eventually, what it was all about. 

Same for bloggers? 

I wouldn’t say so, maybe there are some naïve bloggers out there, that is not something that is 

part of our speculation, that’s not something we would do. 

Depends from country to country, in the UK we would never ask a journalist to come back to 

us to send us the piece of what we were quoted for, in Denmark we could do that, it is built on 

trust relationship. If you said something you have to stand by it, you might say it a bit 

different but don’t go out and proactive language, if you have a close relationship with the 

journalist in Denmark you can certainly ask him would you be kind and send this article to me 

so I could see my own quotes. Don’t interfere with his journalistic style, that is his area. You 

could ask him to, give you a chance to look at your own quotes. Don’t misuse it. 

Will bloggers come back? 

No they could come back and say don’t have u more, if they were successful with, with what 

they wrote they will come back, so will journalists. I mean we often get calls from journalists, 

I thought this was an interesting story could you please provide something more or whatever. 

I mean it is something you built up over time. We also do research how we are preserved by 

the media and in that sense we will also get feedback back on what they consider as important 

and what they consider as crap and not a very healthy relationships. That is part of good 

relationship we ask for what they think. Media surveys 

Do u ever go to blogs read? 

Yeah, I will do that, there are some key bloggers that are very important to us as a company 

so we have to see what they wrote.  

Do you think big difference? 

Yeah, I mean some bloggers are also newspaper journalists they also get a chance to say a bit 

more, to be a bit more specific on their own logs, u will often see a tight relationship with the 

editorial line, newspaper and the blogger. Those are also key opinion leaders. Take for 

example some of the bloggers blogging about politics, they will also be invited to TV because 

they are sharp bloggers. So there is close interaction between traditional channels and very 

important bloggers. You see that a lot, you se seem being only bloggers, but strong opinions 

but are being interesting and being quoted by bloggers. 

Target smaller bloggers? 

I would not be firm on this, we are learning as we go, we can see that there are bloggers are b 

and c lists they might also be opinion leaders, its getting sooo BIG, social media, so you cant 

monitor everything. So you also have to experiment and learn as we go along, so I would say 

as a company we as a company we are in the learning phase towards bloggers. 
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8.5 Intervju med Niels Boe Sörensen 

 

Vincent säger: What is PR and how do you work with it 

N:[5 sekunder Paus] Pr is a mess 

V: hehehe 

N: hehe, PR are two different things basically. You know you can use it as a supplement to 

marketing or you can use it as more in a communication way. So in the marketing way, pr 

becomes like, ehh, something that you can use to enforce your commercial messages. 

Whereas in the public, in the more communication side of things, PR is more about, you 

know, telling the truth about the company. And being engage in relation, all that you know. 

So it actually has two functions. 

V: ok, are there different people working in these functions. Are the same people working on 

both 

N: normally it would be the communication department, on  more of the, you know, 

communicating messages, about the company or about causes, it can also be cause related.  

V: So do they work close in relation to marketing 

N: commercial part is more, eh, to get the commercial messages out, your events, or product 

launch, celebrity endorsement, stuff like that you know 

V: So we are basically writing a paper, as marketing students but we like to touch on both 

aspects, so throughout the interview we can talk about both of them. We are going to talk 

about opinion leaders and your overall work with them in practice. What types of opinion 

leaders do you target 

N: For most of these things, you can mostly say that they come in two, opinion leaders from a 

communicationside of things comes paper interviews, politicians, lobbyist, whatever that can 

drive the opinion of the public so to speak.  

Whereas in the marketing side of opinion leaders are translated into trendsetters and stuff like 

that you know. Where you will find the new guys sitting, setting the tones for what is popular, 

within a certain culture. 

V: but some of these opinion leaders, do they fall into both categories? So say for example 

journalists or newspapers could be used in both marketing and communications. 

N: No, because it would be two different journalists, different sections in the paper, one 

would, the trendsetters would be music writers, film writers, fashion writers, all these kinds, 

whereas the other guys would be political writers, business writers and all that. So you are 

always working with those two aspects of pr. 

V: We are discussing in our paper a little bit about bloggers and social media and how that 

has changed everything, do you see that more as a marketing pr or could it be used for both 

N: both because you see there is a lot of former politicians or opinion leaders or whatever you 

call that have their own blogs and they become a media in themselves. So what if bill Clinton 

for instance had his own blog, would that have a huge following? Yes, it would be massive. T 

Then you have another character called Perez Hilton, he is basically writing about celebrities, 

he has a massive blog in the states, and then you have different settlers within their own 

systems, so you have fashion bloggers, sports bloggers. SO blogging has just been a way to 
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democrise communication. You don’t need anymore, write papers or interview papers, or to 

get into the television stations. You can just create your own media space, that is really what 

has been done. 

V: say for example if bill Clinton did have a blog, would you, wanted to get your material 

printed on his blog, would you approach him as a politicians or as a blogger 

N: depends on what I have to say 

V: ok, yeah, how important do you think these bloggers are, are they seen as important today, 

important opinion leaders, that have sort an affect on peoples behavior 

N: yeah in certain areas, fashion is a great example, music I am not so sure that it has caught 

on, but its picking up and politics…Sure, there has been pretty big blogs in the environmental 

or more specific areas. Of interest. Bloggers have one interest and they sort of use it to the 

max. 

V: So this is a very general question, but generally, do normal bloggers such as Perez Hiltons 

are there any major differences between these and traditional journalists. Lets say, if you want 

to get product information out and stuff like that. 

N: yes probably a bit more personal, where the journalist will write on behalf of a certain 

newspaper, a certain newspapers certain position within the market. And the journalist 

becomes an employee of the newspaper and will write according to the standards of that perse 

newspaper. Whereas an individual blogger will just be private. 

V: we are going to talk a bit about that’s called a communications process and that’s basically 

very theoretical from our point of view but we are trying to apply it to reality as well. So the 

overall communications process for you might be from finding the need that you need to 

contact someone to them actually receiving and publishing the message. Could you tell us a 

bit about how that works. 

N: in fashion business its pretty easy you invite the most happening bloggers and sit them at 

the best seats (författarnas anmärkning: modeshower) and off you go. That’s in the fashion 

business. 

V: and then you sort of let them pick it up and write about it? 

N: They do! Because they, its not like traditional media, where they get like a loads of 

invitations. To everything. They are still little guys on the block. So the private bloggers, even 

the most influential ones, will not always be automatically invited to happenings. So they will 

show up, that’s why they are interesting. Because you’re almost certain that they will do 

something for you. Maybe not for you, but they will be there and rapport from the event. 

That’s why you tend to invite them. 

V: is there a difference, when you communicate to bloggers on a collective level, so you 

maybe target many of them at the same time or has it to be on a individual level. 

N: I think it has to be tailored, tailor marketed, so you pick them individually otherwise they 

would be like a blogging community and that I am not aware of. 

V: so we have this major bloggers that are very big and people tend to follow them, you seem 

to have an interest in getting your message across to them. How do you even indentify these 

bloggers. 

N: I don’t know, use Google or something. I really don’t know, I don’t know, Word of mouth, 

you pick it up. 
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V: for traditional media, how do you do if you want to get in contact with a journalist, is it 

very different, if you want to sort of indentify a journalist. 

N: journalist, is a newspaper, traditional media, will always have an email address or phone 

number, you know where they are basically.  

V:How important is  relationship building with individuals over time  

N: Hmm…I am not the expert on that 

V: do you think if you were going to be interviewed by a journalist or a paper, do you usually 

know who that is, have u had any previous contact or do you just do the interview. 

N: then again the difference is from a tailor point of view, its more the paper you get 

interviewed by than the journalist. Whereas the blogger is like a single brand, a bit more the 

guy than the blog. So to speak. 

V: then we have  

N:Just that it has to be relevant to topic basically, whereas again if you write a message for a 

newspaper they will have an editing assistant to make sure that you end up in the right 

channel. Whereas if you do it for a blog you have to be precise 

V: do you have to be more careful with bloggers 

N: it’s a bit more precise, because you don’t send out an environmental message if its about 

celebrities or whatever. Or a sports comment to a music blog. 

V: then we have  

N: I think if you have all points that are interesting for the bloggers or net editors, or 

newspaper, they will pick up on it, if its special enough, big enough, so its about the level of 

content. So if its valuable and hot, and all that they will pick it up. And if its not worthwhile 

you cant. 

V: would be able to get away with having a sort of good message 

N: you could get more trough in relationships. That’s just human 

V: lots  

V: we have the feedback that you get form opinion leaders or, is there any feedback system. 

Will you get any feedback from bloggers or journalists. 

N: ehm, sometimes. 

V: say from bloggers what kind of feedback do you get if you contact them 

N: ehm, totally individually. 

V: we are going to talk about question! Needs 

N: I need to consider what these needs are?....Yeah I think it depends on your time your 

professional skills, if you are extremely professional and have all the time in the world, you 

will probably check this and that. If you don’t have any time and its not that important for 

you, you will check much less. 
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8.6 Intervju med Mikael Byström 

Mikael: Jag har aldrig riktigt förstått alla boxar man ska stoppa in sakerna i, Marketing 

lixom... det kan ju innehålla kommunikation, pr, design, branding osv. Allt det ryms ju inom 

detta i någon form. Sen när någon kommer till mig och säger hej jag är 

kommunikationsstrateg... det finns inte riktigt på min karta... Alla är väl för fan strateger.Om 

man inte jobbar som strateg, vad gör man då?  

V: Men just PR, upplever du att det är någon slags, kan man överhuvudtaget dela upp det, 

som du har din PR och sen IR blir det den uppdelningen naturligt eller tror du att företag har 

divisioner som jobbar med produkt pr och vissa jobbar med finansiell pr och... 

M: Oo ja det har man ju men basen i det skiljer sig inte så mycket åt. Som IR i stort företag 

man åker till london new york, frankruft paris för att presentera ett företag och dens 

finansiella situation och framtidsplaner... Hur skiljer det sig mot att sälja bilar. Egentligen... 

Man har en presentation man gör sitt bästa för att detta skall komma in i god dager... man kan 

inte ljuga.. men man kan självklart se till att man presenterar sig som det bästa alternativet 

man kan. Vad skiljer det sig från att sälja ipads? Jag vet inte... 

V: Hur länge har du jobbat inom PR? 

M: Inom det här området? Som från början hette information... Men som ju sedan har tagit sig 

över till IT. Om du säger att man är informationsansvarig, och det kan man mycket väl vara 

IT gubbe någonstans. Det har jag jobbat med i 20 -25 år. 

V: Den förändring som har skett... Vad har den inneburit? Har någonting egentligen 

förändrats eller är det bara våra medel att kommunicera  som förändras. 

M: Det är ju tempot i allting och verktygen för att marknadsföra, kommunicera och ha 

relationer på den nivån. Det är ju det som har skett... Jag läste något om ett mättal som hette 

TBS, time between surprise, så att du går in på en sida så har du mätetal som säger det att hur 

långt från det att jag öppnar sidan, säg aftonbladet, blir det till det att jag överaskas av 

någonting? För annars så släcks mitt intresse ner... När jag började i er ålder så var ju fax 

nytt.. då var det nått nytt medel. Datorer var långt ifrån allemans verktyg och jag började 

faktiskt mitt första arbetsår med en mac, så ung e jag. Men det var alltså en sån här burk, då 

var det revolutionerande men idag hade vi skrattat åt det... Men det var ju inte förrän 1995 så 

startade jag en hemsida för trelleborgkoncernen, och då var vi första industriföretaget som 

hade det. Det var första hemsidan för industriella företag... 

V: Vad hade dom för syfte? Var det b2b mer än b2c.  

M: detta var en trend det var ungefär som att det kommer ut något nytt nu här på sociala 

medier... Ska vi va med i flicker som företag? Man har en fb sida.. tom nån som twittrar... det 

här myspace vad e d? e d nått viktigt? Och det var väl sån grej som ... det här måste vi va med 

på.. det har hänt någonting här. 

V: Sker det en avvägning eller upplever man att företagen känner at de måste vara med på 

allt? Vi är med på allt även om vi inte har tid att sköta allt så måste vi finnas överallt..Eller 

avväger man 

M: Där tror jag att vi nu har kommit till den punkten att man måste ha någon som börjar bli 

lite klok och backa banded och säga vi är den här organisationen och man är av olika 

storlekar. Är man ericsson så har man tre heltidsanställda, social media managers, och en VP 

social media. Då kan man va med på allt. Är man en liten information där man har en 

informatör på halvtid så får man tänka sig för. Och där tror jag det är en stor fara. 
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Livsmedelsakademin är ett bra exempel på det. Bättre då att satsa på att ha en facebook sida 

som fungerar vid sidan om hemsidan än att ha twitter som inte uppdateras eller flicker eller 

flera verktyg som är för lite använt. 

R: Men att företag vid nån punkt kommer att säga nu är det slut på det här? Om de avslöjar 

för mycket om sig själv att det är lätt att försäga sig så att den anställda på twitter råkar säga 

att vi stödjer detta fast det inte riktigt är vad företaget säger. 

M: Nej det tror jag inte egentligen. Därför att dom är samtidigt beroende av att finnas med där 

deras kunder och deras opinionsledare finns och då måste man va med på rätt sätt.. Så det tror 

jag inte... JAg tror man får anpassa sig till detta. Däremot att vara mer sparsmakad.. Vi vet att 

facebook fungerar. Vi vet att youtube fungerar. Men hur stor % av världens befolkning 

twittrar. Då kanske man kan göra det avvägandet när man startar upp och säga facebook det 

ska vi va med i, det sköter du och det ska va skitbra. Youtube det är du. 

V: Om man tänker PR brukar det vara ungefär samma aktiviteter i dom små företagen som 

dom stora fast på en helt annan nivå eller brukar det vara att dom små sysslar mer på att nå ut 

till nån annan? 

M: Nej alltså ju större företag ju proffsigare konsulter eller medarbetare har man som har mer 

kunskap. Ett litet företag känner helt enkelt inte till alla verktyg alla vägar att komma till 

marknaden eller journalister eller bloggare utan dom tycker det är jättefräckt med hemsidan 

och det är det som är modernt och nytt.  

V: Kan man kalla aftonbladets nyhetssida traditionell media. 

M : Ja det skulle jag nog vilja göra.  

V: Dom gamla traditionella medierna, påverkas dom lika mycket och förändras lika snabbt 

som dom nya som kommer in? 

M: Ja på ett sätt så gör dom det. Tittar man på SD och alla dom... De har nu insett att dom 

måste värna om sin försäljning som tidning i papperstidning. Så därför håller dom på nyheter 

och slänger länkarna på hemsidan och sedan kommer analysen i tidningen som jag måste 

betala för... Och sen släpper dom kanske det som fanns i tidningen imorse, det släpper dom ut 

på kvällen. Så visst har dom förändrats. Och sen har man då nån form utav internet eller 

hemsidor eller skyltfönster för media som den nya standarden. Det är där det är snabbt, det är 

där det händer med en gång och det är där man kan avläsa dom journalister bloggare osv om 

detta var en bra grej eller om det var skit eller för sent eller för tidigt eller för dyrt. Och sen 

kommer sociala medier som det nya sättet att titta på det. Där har man en annan form utav 

analys... Där har man opinionsbildning där har man alla dom här bitarna som dom andra inte 

kan stå för.. Där man kan börja gissa man kan skylla på människor. "Det är bara jag som säger 

detta jag behöver inte veta.. Jag tror att detta kommer att gå åt helvete jag behöver inte berätta 

varför. Därför att det är dålig ekonomi eller.. Jag känner på mig att det här kommer gå åt 

helvete, den här produkten kommer aldrig att sälja."  

V: Är det generellt bland företag att dom är ute o lyssnar på det här? På vad bloggare har att 

säga? 

M: Det tror jag...  

V: Vi läser i PR teori mycket om media relations och att man ska skapa goda relationer med 

journalister och liknande. Vad får man utav att skapa en relation med en journalist? Är det 

någonting man gör nu idag? 

M: You Bet Ya! Det är en av dom viktiga grejjerna. 
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V: Varför? 

M: Därför att jag vill... Trea på listan.. Jag vill ha ut mitt budskap... Tvåa på listan.. JAg vill 

ha ut mitt budskap så bra det bara går om att jag är på topp. Och etta på listan... Om jag lyckas 

riktigt riktigt bra med mina mediarelationer så kan jag stoppa journalister från att skriva det 

dåliga om mig... Är ni med? Har jag en relation så att jag kan säga " du... vi kan vänta med 

det... Jag ska ge dig lite andra grejjer.. men det där är en så komplex fråga så gör inte för 

mycket av det.." Det tror jag att man kommer väldigt väldigt långt med. Det arbetet förändrats 

också genom åren väldigt mycket.. Förr i världen hade man mycket tätare relationer.. det var 

mycket lättare att bjuda på resor för att titta på fabriker där och då såg man självklart till att 

där fanns lite gott att dricka på kvällen...  God mat och... vad det nu var... Det förekommer 

nästan inte idag... Man kan ha dom här resorna men då betalar redaktionen själv... 

V: Varför tror du att det har blivit sådär? 

M: Av det skälet att självklart... det var för lätt att påverka.. tidningarna själva upptäckte att 

jag har ju tio människor här som bara reser runt med dessa företag och har det för jävla mysigt 

och skriver nästan bara positivt. Skriver dom negativt så är det bara lite i underkant.  

V: Har det gått från att relationen har varit i centrum eller spelar meddelandet större roll och 

kvaliteten i det du har att säga? Kan du använda en kontakt om du egentligen inte har 

någonting jättebra att säga, kommer det att funka? 

M: Ja... Jag tror inte man ska... så är det nog att du säger "äh var sjysst nu kan du inte skriva 

bra om det här en grej som inte är stort men.. kan va sjysst" Dels förekommer självklart det 

fortfarande det ska vi inte sticka under med.. Men det var nog säkert lättare och mer av det 

förr... Men vad jag tycker är viktigt att poängtera och som ska in i mikrofonen om det är där 

den är... så ska jag tala lite närmre nu.. hör ni det? Mediarelationer och relationer är alltid bra.. 

kommer alltid att vara det.. Sen har vi ritat om kartan lite nu.. så nu har vi helt plötsligt 

bloggare som kanske är viktigare än SD kulturredaktör. För att om dom gör någonting så blir 

det mycket mer spännande effekt. Men då är det ju en relation vi skapar... När iphone skickar 

telefoner och sladdar och alla möjliga grejjer till iphonepysslarna.. ja varför gör dom det? För 

att dom bara råkar ha en jävla massa iphone över? Nej dom gör det för att skapa en tight 

relation med iphonepysslarna. Och precis som ni själva lite upptänt konstaterade... en del av 

grejjerna får dom behålla.. ja... tror ni att iphone gärna ger bort sina telefoner till någon? Nej 

givetvis bara dom som dom känner att dom har nytta av? Och vad tror ni.. om iphone kommer 

ut med iphone 5... som är på gång.. och den är bättre än alla andra iphones tidigare och alla 

andra mob telefoner.. och pysslarna får vars sån.. och senare får ett mail "ni kan behålla dom" 

... tror ni att iphonepysslarna kommer att ha en mer positiv eller negativ syn till iphone? Dom 

kommer att ha en mer positiv syn till iphone.. Hence.. Relations Relations Relations.  Och nu 

talar jag in i mikrofonen igen.. det viktiga i relations är inte tvunget den goda nyheten... utan  

att reducera den dåliga nyheten... Goda nyheter det kan iphonepysslarna skriva om utan att få 

en iphone utan att ha relationer eller så.. för att telefonen kanske var jävligt bra.. eller snygg.. 

eller apparna var bra... Men när det händer skit.. det är då relationen testas. När iphone är 

försenad... när det var trist grafik eller lite ram minne mot förväntat. Det är då relationerna är 

viktiga... 

V: Brukar det vara en aktiv process eller brukar man bygga relationer så att när det väl händer 

så väljer dom själva att skriva någonting mindre negativt.. Eller går man och säger ... "kan ni 

tona ner det här?" 

M: Ytterst aktiv process... 

V: Så man kontaktar dom? 
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M: Men inte i form av att man ringer och säger... hallå du får inte skriva om det här. Utan 

kanske att två dagar tidigare så ringer man o säger.. har du hört det här om nokia.. Då har man 

som relationist letat upp en annan jävla nyhet som sumpar den här grejjen. Och sen när den 

dagen kommer så säger du.. "äh tycker du verkligen det är någon nyhet?" du får ju inte trampa 

på men kanske lyckas man reducera.. kanske den som skriver då tänker "Jag fick den här 

nokia grejjen av honom häromdan... jag fick en ny iphone för en vecka sen... och ny säger han 

lite försynt.. tycker du verkligen detta är en nyhet... Jag kanske inte ska göra så jävla mycket... 

jag skiter i att ha en bild på den i alla fall... Eller vi kör den vid sidan om som en mindre 

nyhet... Bra.... 

R: Är det viktigt att företagen lyssnar på bloggare eller är det bara... här ta en iphone och... 

bara sålänge det är bra så är det lungt eller tar dom tips av det som bloggarna skriver och 

verkligen försöker förändra nått själva... 

M: Nu kommer vi in på vad jag tror är viktigt när vi pratar om det här.... Ska vi som 

organisation... vi tar livsmedelsakademin till exempel.. ska vi ha facebook twitter flicker 

youtube hittan och dittan för att det är....(hörde inte.) blogg och en blogg en matblogg.. kanske 

en för mat och en för livsmedel och en för hur man dukar och gör det trevligt runt omkring 

sig.. ska vi ha det? Eller är det viktiga att vi ser till att våra budskap kommer ut ur andra 

bloggar som handlar om det här. Andra flicker twitter whatever. Vi tillhandahåller en hemsida 

kanske facebook youtube och lite sånt här där alla nyheter kommer ut där mynewsdesk 

skickar ut när det händer spännande saker.. Men det aktiva arbetet i sociala media kanske inte 

tvunget ska vara att vi ska vara kreativa med sociala medier.. utan aktiva med andra sociala 

medier... Bloggare som har en röst redan.. som är mr. servering och duktning.. ms livsmedel 

och kryddor och som är miss mat. Det är dom som det känns viktigt att nå ut med och säga.. 

hej har du läst vad vi har skrivit om den senaste förpackningsdesignen för närodlat... det 

ligger ju inom ditt område.. Du vet att du kan kontakta vincent Myers som är nyasntälld här 

som jobbar enbart med dessa frågor eller robin som är raketduktig på detta.. Och så inte nog 

med att det finns på min hemsida men det finns någon annan som tycker till och säger.. det 

här är den nya förpackningen för närodlat  det är en vitkigt fråga och jag ska själv titta lite 

närmre på detta och jag kommer tillbaka.  

R: Om bloggaren säger som livsmedelakademin gör.. jag tycker det är väldigt fel.. Kommer ni 

gå in och kolla vad personen har skrivit och kanske inse att den här personen har faktiskt 

rätt...  

M: Det måste man ju göra.. om man tror på denna strategin så måste man hålla koll på dom 

här bloggarna... och inte bara om mig.. Om jag jobbade på ericsson får jag hålla koll på vad 

dom skriver om nokia, vad skrivs om motorla och dom? Så jag har hela spektrumet också.. 

Jag vet att dom skrev att dom inte tyckte att kamera hörde hemma i en mobiltelefon när nokia 

släppte sin.. Då får jag kanske tänka till här när vi kommer med våra nya kamera.. då slår vi 

kanske inte så jävla hårt på dom... Så det tror jag säkert.. Och också att man tvingas ta intryck 

av bloggare osv som har mycket mer specifika intressen än vad en tidning.. DI har... det är 

också därför alla dessa frågor har blivit lixom allemansfrågor även för dom stora företagen... 

Sustainability, CSR alla dom här frågorna.. Därför att det duger inte bara att göra en jävligt 

bra telefon.. Du ska inte få hjärntumör av den.. den måste gå att recykla... alla dessa grejjerna 

kommer in i spelet därför att det finns någon... det är inte bara telenor som ska köpa och tycka 

den är bra.. Det finns många intressegrupper.. och dom kan vara starka... 

R: Men om vi fortsätter på det här... och säger att du jobbar på ericsson och du känner till en 

bloggare som skriver om telefoner.. är det viktigt för dig att du vet vad den här personen 

tycker om.. Du kanske ser mönster i vilka nyheter som verkligen engarar dem...  Är det viktigt 

att man vet om detta så man inte bara skickar ut lite vad som helst. 
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M: Ja...  

V: Har man tid att hålla på så? 

M: Det får man nog lägga upp en strategi för.. och den som jobbar aktivt med detta har nog 

också strategier för sociala medier.. Det blir ugnefär samma svårigheter jäntemot en 

journalist. Vi hör ju hur fel det låter om man säger att om vi har tio press releaser om året så 

skickar vi ut nio till en kille men vi skickar inte den tionde till journalisten. För då kanske han 

skriver surt om oss.. Så kan du inte heller göra mot en bloggare... Men man kanske kan 

plantera det lite olika så... och sen återigen så handlar det om att ha tänkt till.. Har vi orken 

eller förmågan att följa upp detta.. Är vi tillräckligt bemannade... är det i vårt intresse att vara 

så aktiv. Det svaret kan ju se lite olika ut. Kan man itne vara aktiv så är det frågan om man 

ska vara där.. Då kanske det är bättre att helt avstå bara vara den lite gammeldagsiga så att 

säga. Och sen också.. allting är så pass nytt så det finns säkert dom ganska bra social media 

relations.. det finns många som bara har... starta så mågna som möjligt.. Alla jävla sociala 

media man kan men hurvida man använder dem eller ej det vet man itne... 

V: Det här med hur man kontaktar just bloggare.. press releasen det är ju på nått sätt att 

effektivisera journalistens arbete lite grann.. Är det standard till bloggare också? 

M: Det tror jag inte man gör... Vi tittar just precis på detta nu.. Gjort en analys på bloggare 

facebooks, twittare.. som sysslar just med mat osv.. Har tittat lite på vad andra har gjort för att 

få fram saker.. Så att vi kan itne säga att vi är duktiga på detta här ännu.. Men dom använder 

ju länken som sin huvudsakliga att berätta.. Var inne och läste om det här.. kolla på det här.. 

så det handlar mer om att bara skicka en länk och säga vi har uppdaterat kring en fråga som 

du kan tycka är intressant ...  

V: Brukar man ofta tala om för dem att det är intressant för dem eller brukar dom vara 

nyfikna själva och säga ok jag tar en titt själv... Eller säger man "det här är inom ditt ämne vi 

har sett att du har skrivit om sånt här innan.. eller 

M: beroende på vad det är för slags företag. Men återigen kommer jag tillbaks med det här 

med relatioenn och förtroendet.  Om bloggaren har fått tio mail av mig och alla tio gånger så 

har det varit itnressanta grejjer för honom då behöver jag inte säga så mycket... då behöver jag 

bara säga det här kan vara en grej för dig att titta på... då är han tillräckligt nyfiken för att 

öppna det... Om jag har skickat tio stycken och varenda gång om nån jävla ny styrelsemedlem 

eller... nått annat trams som han inte är intresserad av... till slut sätter han bara mig på ignore 

och bara släpper det.. 

V: Är det nånsin svårt att identifiera deras intresse.. Vad de är vad som är intresserade av? 

Många bloggare visar ju att de är intresserade av en viss grej till max speciellt inom teknik 

skriver bara om teknik och det är lätt att se intresset. I matindustrin är det nånsin svårt att 

lixom.. vem är intresserad.. vem ska vi skicka till?  

 

M: Är det inte det som är just grejjen med bloggare och facebook osv att där till skillnad från 

den vanliga tidningen så har dom talat om vad intresset är.. "Jag gillar ekologiska livsmedel" 

Jag jobbar med italian cuisine.. JAg gillar vin och mat... Det är det folk kommer till mig för 

att läsa om.. Medans alltommat tvingas skriva om nya grönsaker light food new food slow 

food vin bla bla bla.. Och därmed blir lite bredare...  

V: är det något med journalister.. Journalister är brett men säg en tidning.. När man tittar på 

intresse brukar man kolla på tidningens intresse som företag eller kollar man på journalistens 

intresse... 
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M: Jo det kan man göra... om vi börjar med dagstidningar så är dom uppdelade för att göra det 

enkelt sportjournalister... affärsskribenter... men sen finns det en allmän relation.. Alla dom 

har ju i sin tur ett intresse inom sin grupp va.. så e man affärsjournalist så har man kanske 

börjat få lite relationer med vissa företag.. och då intresserar man sig för dom företagen... Så 

om jag skrivit mycket om procordia då blir jag kanske lite intresserade av en av procordias 

underleverantörer cullinar som gör alla kryddor och grejjer.. Så skriver jag om dom.. Dom sa 

ju att dom skulle lansera den nya grejjen vem ska jag ringa då.. så ringer jag bergendahls så 

helt plötsligt har man blivit lite av en expert på kedjan och det är kontakter och inte minst 

därför att bergendahls säger procordia det är bra grejjer och tvärtom och man kan börja få 

kopplingar mellan så att man kan ringa bergendahl för att få reda på procordia.. man kan ringa 

procordia för att få reda på nånting på cullinar och jumer sån kompetens en sån journalist 

skaffar sig ju mer nyheter får man... Så att visst kan en journalist vara specialintresserad. och 

det gäller att hålla reda på det också... 

V: Hur upplever man att synen på PR praktiker.. I teorin säger dom att man måste börja 

förändra synen av PR det har börjat få en negativ ton... Är det nånting du upplever 

M: Då kommer vi tillbax till det jag började med.. Det känns väldigt mycket som en och 

samma proffesion men vi sätter olika etticketer på den.. En som jobbar med PR vad gör han... 

att sälja mer av den här produkten.. och han som kör omkring med pågens produkter.. också 

säljare... Allt hänger ihop.. Och vad tycker vi om det.. Vad tycker vi när det ringer en telefon 

försäljare klockan halv nio och ska sälja försäkringar till oss? Nej det tycker vi inte.. hur slår 

man av den här. Så fungerar media också och PR.. Men... hade media velat att det inte fanns 

några pr människor? hade vi velat att det inte fanns säljare? Nej.. för att good bargains 

kommer genom det... En kille säger just ida kan du få köpa något för 99kr ... 99 Kr?! Japp.. 

men det är bara denna veckan sen är det 399... det var spännande.  

Pr är lite smöjremedlet i detta.. Det handlar om ge och ta... "Kan du inte skriva om den här 

grejjen" och sen har man relationerna så kan man också via denna pr människan kanske får 

lite annan information vid ett annat tillfälle.. man kan ringa o säga "har du hör nånting om 

nokia och deras lanseringar.. ja det har jag.. kraftigt försenat.. väntas inte förrän i augusti.. alla 

vi här jublar..."  

V: Det verkar som att relationer är bra men kan man nånsin släppa sin vakt mot omvärlden så 

att säga? 

M: Nej det är klart man inte kan... 

R: Måste du ständigt va på din vakt mer än förr? Hålla på med emails på fritiden och sånt? 

utanför arbetet? 

M: Jag är nog yrkesskadad.. det är lite backbone för mig.. Men jag har för några företag 

skrivit social media policys utifrån företagets sida. Ni jobbar för mig men ni är också 

privatpersoner med twitter och facebook. Det finns då reglerat hur ni som anställda får lov att 

prata om er arbetsplats. 

V: Är det lagligt bindande? 

M: Ja det ingår i anställningskontrakter. Om vi inte skriver om detta.. då kan du skriva Jag 

hatar att jobba där. Men står det i det här... att du förväntas behandla din arbetsgivare på ett 

lojalt sätt.. då är det svårt att skriva allt möjligt.. 

V: är detta ett nytt fenomen? Har det någonsin varit på tal innan? 

M: nej nej nej... För tio år sen hade man frågat... vad menar du?  

V: Brukar det va svårt att få dom man anställer eller reagerar dom på det... 
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M: Det gör dom säkert... Reagerar på att det är integritetsskränkande. Och det kan jag själv 

tycka.. Jag hade ifrågasatt tror ni inte på mig? Men jag tror det kommer komma mycket mer 

av dom... En halvtimme efter att usama bin laden var skjuten så skickades det 42 000 twitter i 

minuten om detta... Det är helt orimligt... För 50 år sen om man hade skjutit nån i asien.. det 

hade tagit två dagar 

V: Den genrella synen som företag har på bloggare.. Är man lite rädd för att prata med dom? 

Dom lever inte efter ett regelverk... 

M: Det kan vara väldigt olika men jag gissar att det finns väldigt många bloggare som bara 

skriver goda nyheter. Ett nytt recept som var jättegott.. Man skriver inte om hur pulvermos 

inehåller toxiner och inte ska äta det... Vem fan äter pulvermos i den bloggarens värld.... Då 

har man inte ett problem Då är det good news alltid.... Vi pratade om det med telefoner.. Det 

kan ju vara en bloggare som är inflytelserik i olika former.. som har en syn som går stick i 

stäv med våra produkter och då kommer man till det här med relationer.. Om man kan vinna 

över den personen på sin egen sida.. Då har man inte bara vunnit över en positiv kraft.. man 

har dessutom ett minus på andra sidan med nån som har jobbat emot en... så att det kan också 

vara intressant att försöka hitta dom i gränslandet där man kan med nya argument tala om "ne 

men vi har mixat lite med detta blivit bättre och du måste komma ihåg att vi kan detta detta 

och detta med produkten också det är ju bra eller hur..." "Ah jo jo" 

V: Vad brukar effekten bli om man medlar med någon som man inte har en tidigare relation 

med om du skulle gå in och se att nån skriver något som inte stämmer rent praktiskt.. Försöker 

man berätta för dom eller? 

M: Alltså medla det... om en bloggare eller journalist skriver hypotetiskt "livsmedelsakademin 

som jobbar med forskning inom bilindustring" dvs. helt fel då har ju vi rätt att gå in och säga 

det har ju blivit helt fel vi jobbar inte alls i bilindustrin och vilken journalist eller bloggare 

skulle inte uppskatta det.. det hade ju blivit alldelles fel. Men sen kan det vara en 

tolkningsfråga där man skriver om det här och det ligger i gränslandet.. vi sysslar inte med 

forskning men vi samarbetar med forskare och vad det är.. då får man vara lite försiktigare för 

de kanske har skrivit detta på ett väldigt negativt sätt och själva förändringen som jag kommer 

med är så liten så det har ingen betydelse i den stora bilden dom har gett. Att gå in och medla 

i form av att säga skriv inte om det här... det kan man ju inte göra.... 

R: Om man hade kunnat ta det till domstol.. Hade ni valt den vägen? eller hade ni gjort på 

annat sätt? 

M: Det väldigt olika och det blir lite hypotetiska frågor för det är klart att är det en tråkig 

nyhet och vi framställs i helt fel dager och det är faktafel i det så får vi ringa dom och säga 

det.. och det dessutom blir en väldigt tråkig vinkel när du framställer oss så här... Det är riktigt 

svårt med förtal och rena lögner och man förstår att det är fabrilerat för att skada på något sätt 

...  

Lagsöka och så vidare det är itne ett bra steg.. det ska man nog ta det sista man gör... därför att 

det är säkert svårt att komma åt dom speciellt i en bloggvärld där det är mer annonyma 

förhållanden än tex. SvD och som inte utgett sig vara annat än en privatperson som tycker 

någonting... Men det finns säkert lagar som reglerar även det... men... speciellt om dom är 

viktiga institutioner... 
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8.7 Intervjufrågor PR-praktiker 

 

1. What is PR to you? 

 How do you work with it? 

2. Overall work with opinion leaders 

- What types of opinion leaders do you target?  For each of the groups, would you describe 

the level of interaction as High, medium, low, none.  

-For those labeled medium and above, describe how you work with these types. 

Journalists – traditional mass media 

Political opinion leaders and lobbyists 

Bloggers & social media – web based 

Other 

-Do you see bloggers as an important tool for influencing opinion / behavior? If no, what are 

your reasons? 

-Generally how do bloggers differ from traditional opinion leaders?  

 

3. Your overall communication with opinion leaders 

-Describe your overall communication with opinion leaders collectively. 

-Describe your communication process with opinion leaders on an individual level 

-What are similarities and differences between bloggers and journalists 

 a. collectively  

 b. individually 

 

4. Identifying, recruiting, involving opinion leaders 

-How do you identify, recruit and involve opinion leaders? 

-Are same methods used for traditional opinion leaders vs. blogs / social media? 

-Is it difficult attracting and retaining opinion leaders over time.   

-How important is relationship-building over time vs. the specific message on a particular 

occasion. (Is it difficult, if yes, why?!) 

Other companies? 

5. Formulating  (encoding) messages 

-What are the specific considerations / methods used to formulate messages towards opinion 

leaders? 

-Are there any differences in message formulation towards bloggers vs. traditional journalists 

/ opinion leaders? 

 

6. Do you experience any obstacles in the communication process? 
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-Do you experience any obstacles in the communications process? 

 a. In what way? 

b. During the delivery of the message to the opinion leader? 

 c. When the opinion leader delivers the message to the public 

                      d. How do you overcome this issue? 

 

- Are there any significant differences between traditional opinion leaders and bloggers on 

this issue? 

 

7. Feedback systems 

-Are feedback systems used between you and opinion leaders during the communication 

process? 

How are these structured?  (Formal / informal?  Ad-hoc or continuous?) 

 

-Are there any significant differences between traditional opinion leaders and bloggers on the 

issue of feedback? 

8. Mapping and understanding needs 

-How important is understanding the individual needs of the opinion leaders (vs. just focusing 

on the message to be communicated?) 

-Is effort put into understanding these individual needs?  (If so, How?!) 

-Can understanding needs have an effect on communications 

-Are there any significant differences between traditional opinion leaders and bloggers on this 

issue? 

 

9. Building Relationships 

-How important is it to build relationships over time? 

-Does this help the quality of the message and minimizing interference / noise?  (How?!) 

-Individual relationships vs. group relationships.  How individualized is the relationship 

building? (Embargos) 

-Are there any significant differences between traditional opinion leaders and bloggers on this 

issue? 
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8.8 Intervjufrågor Bloggare 

Frågor till Bloggare 

1. Facesheet 

-Namn 

-Ålder 

-Yrke 

-Eventuell akademisk bakgrund 

-Fritidsintressen 

2. Blogg Facesheet 

- Vad är det för typ av blog? 

- Vad är målet med bloggen? 

3. Kommunikationsprocessen mellan företag och opinionsledare  

 

- Beskriv hur kommunikationsprocessen med företag ser ut generellt? 

 

- Beskriv hur kommunikationsprocessen ser ut med företag på en individuell nivå? 

 

- Ser du några skillnader mellan opinionsledare och bloggare i den här 

kommunikationsprocessen till företagen? 

 

4. Medverkan i produkter och meddelande 

 

- Hur identifieras, utforskas och utvärderas produkterna, företagen och meddelanden som du 

utsätts för? 

 

- Används samma metoder som för traditionella opinionsledare vs bloggare/sociala medier? 

 

- Är det svårt att attrahera och behålla företag över tiden. Hur viktigt är det att bygga 

relationer vs specifika meddelande vid speciella tillfällen? 

 

5. Formulera meddelande 

 

- Vilka speciella åtgärder/metoder används för att föra meddelandet vidare till läsarna? 

 

- Finns det några speciella åtgärder/skillnader i utformandet av meddelandet mot bloggare 

jämfört med traditionella opinionsledare som t.ex. Journalister? 
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6. Mottagande  meddelande 

 

- Kan meddelande ofta ses som avsiktliga? 

 

- Hur försäkrar du att meddelande är korrekt utformat? 

- Finns det skillnader mellan traditionella opinionsledare (journalister) och bloggare i detta 

område 

 

 

7. Interference och Noise  

- Är Interference ett problem som komplicerar kommunikationsprocessen? 

 a. På vilket sätt? 

 b. När man mottar meddelandet? 

 c. När man formulerar meddelandet till allmänheten? 

 d. Hur överkommer man detta problem? 

 

- Är Noise ett problem som komplicerar kommunikationsprocessen 

 a. På vilket sätt? 

 b. När man mottar meddelandet? 

 c. När man leverar meddelandet till allmänheten? 

 d. Hur överkommer man detta problem? 

  

- Finns det några signifikanta skillnader mellan traditionella opinionsledare och bloggare när 

det gäller det här problemen med Interference och Noise? 

 

8. Feedback system 

 

- Används feedback system mellan dig och företag under kommunikationsprocessen? 

 

a. Hur ser dessa ut? Formella/Informella? Ad-hoc (för stunden) eller kontinuerligt? 

 

- Finns det signifikanta skillnader mellan traditionella opinionsledare och bloggare när det 

gäller Feedback system? 

 

9. Skapa förståelse av behov 
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- Förstår företagen de individuella behov av opinionsledare (jämfört med att bara fokusera på 

meddelandet som ska kommuniceras?) 

 

- Läggs arbete ner i att förstå de här individuella behoven? Hur? 

 

- Hur viktigt är det? 

 

- Finns det några signifikanta skillnader mellan traditionella opinionsledare och bloggare när 

det gäller behov 

 

10. Bygga relationer 

 

- Hur viktigt är det att bygga relationer over tiden? 

 

- Hjälper det meddelandets kvalité att minimera interference/noise? Hur? 

 

- Individuella relationer jämfört med grupprelationer. Hur individuellt är relationsbyggandet? 

 

- Finns det några signifikanta skillnader mellan traditionella opinionsledare och bloggare när 

det gäller att bygga relationer? 

 

 


