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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka samtliga opponenter som har bidragit med hjälpande synpunkter 

och kritik under uppsatsens gång. Dessutom vill vi tacka alla fem respondenter som 

möjliggjort undersökningen genom sitt deltagande. 

 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Renate Åkerhielm som har lagt ner 

mycket tid och bidragit med en konstruktiv kritik vilket varit av enorm betydelse för 

uppsatsens genomförande. 
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Abstract 

 

The credibility of traditional media has diminished over the years which has made it harder 

for companies to communicate with customers as well as it has increased the competition 

among companies. In line with the development of the internet and Web 2.0, digital diaries 

became popular as a communication tool for companies to use. Digital diaries have been 

identified as corporate blogs among companies and has been identified, within the frame of 

Public relations, as a solution to the communication problem with consumers that companies 

can deal with. Corporate blogs are characterized by factors such as the ability to 

communicate with the audience, create relationships, branding, differentiation as well as a 

good search engine optimization tool. What is not evident, however, is which are the factors 

that are important to maintain a corporate blog.  

 

The purpose of the study is to, from a business perspective, examine and understand which 

factors that are important for companies to maintain their corporate blog as a communication 

tool and the purpose leads to the question at issue: “Which factors are important for 

companies to maintain their corporate blog as a communication tool?" 

 

The selection of the study is based on companies that are running an corporate blog and that 

are active in the service business industry within the business-to-business marketing strategy. 

The study consists of a qualitative study and the used method is semi-structured interviews 

with five companies within the selection of the study. The interview questions were formed 

in accordance with the theoretical framework of the study, which formed the basis for the 

research and had headlines in corporate blog as a communication tool, Public relations, 

relationship marketing and brand building. Finally, the results were analyzed and 

connections were made with relevant theories of the study. The results show that to 

communicate knowledge and information, as well as building relationships, are important 

factors for companies to maintain their corporate blog as a communication tool. The 

remaining factors may vary and depend on the size of the company and what business 

orientation the company has.  

 

Keywords: Corporate blog, communication tool, two-way communication, relationship 

marketing, brand building, search engine optimization, differentiation, public relations, 

service industry, business-to-business 



Sammanfattning  

 

Trovärdigheten för traditionella medier har minskat vilket har lett till att det blivit svårare att 

kommunicera med kunder och lett till en ökad konkurrens bland företag. I takt med 

utvecklingen av internet och Web 2.0 blev digitala dagböcker populära som 

kommunikationsverktyg för företag. Digitala dagböcker har, utifrån problemdiskussionen, 

identifierats som företagsbloggar bland företag och har inom ramen för Public relations 

ansetts en lösning på problemet med att kommunicera med kunder. Detta då företagsbloggar 

präglas av faktorer i form av bland annat förmågan att föra god kommunikation med 

publiken, skapa relationer, bygga varumärket, differentiera företag från konkurrenter samt 

som ett bra verktyg för sökmotoroptimering. Vad som dock inte framgår är vilka faktorer 

som är viktiga för företag att upprätthålla en skapad företagsblogg. 

 

Syftet med denna studie är att ur ett företagsperspektiv undersöka och få förståelse för vilka 

faktorer som är viktiga för att företag ska upprätthålla sin företagsblogg som ett 

kommunikationsverktyg och syftet leder till frågeställningen: “Vilka faktorer är viktiga för 

att företag ska upprätthålla sin företagsblogg som ett kommunikationsverktyg?” 

 

Studiens urval grundar sig på företag som driver en företagsblogg och är verksamma inom 

tjänstebranschen och där inom marknadsstrategin business-to-business. Studien består av en 

kvalitativ undersökningsmetod som har genomförts via semistrukturerade intervjuer med fem 

företag inom ramen för urvalet. Intervjufrågorna formades efter studiens teoretiska ramverk 

som stod som grund för forskningen och hade huvudspår inom företagsblogg som 

kommunikationsverktyg, Public relations, relationsmarknadsföring och 

varumärkesbyggande. Slutligen analyserades empirin och kopplingar gjordes med relevanta 

teorier. Resultatet visar att kommunicera ut kunskap och information samt att skapa relationer 

är viktiga faktorer för att företag ska upprätthålla sin företagsblogg som ett 

kommunikationsverktyg. Resterande faktorer kan variera och beror på företagets storlek och 

affärsinriktning. 

 

Nyckelord: Företagsblogg, kommunikationsverktyg, tvåvägskommunikation, 

relationsmarknadsföring, varumärkesbyggande, sökmotoroptimering, differentiering, public 

relations, tjänstebranschen, business-to-business   
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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund  

Marknadskommunikationens omgivning har förändrats enormt under de senaste decennierna, 

vilket beror på den tekniska utvecklingen som pågått under samma period (Keller 2009). 

Keller (2009) menar att den tekniska utvecklingen har lett till fundamentala förändringar för 

hur världen interagerar och kommunicerar samt att de traditionella sätten att bedriva 

marknadsföring på har blivit ifrågasatta. Trovärdigheten för traditionella medier, som 

kännetecknas av företags enkelriktade kommunikation genom massmarknader (Gretzel et al. 

2000), har därmed minskat (Keller 2009). Statistik från TNS Sifos förtroendebarometer visar 

att förtroendet för TV, som är en traditionell mediekanal (Keller 2009), har minskat med 5–

20% sedan 2010 (Kantar Sifo 2017). 

  

Den tekniska utvecklingen har bidragit till en ökad konkurrens bland företag och allt mer 

skeptiska konsumenter, vilket i sin tur har satt press på marknadsförares förmåga att 

kommunicera med konsumenter (Underwood & Ozanne 1998). Den hårda konkurrensen har 

lett till ett marknadsföringskrig som innebär att taktiska marknadsföringsstrategier ökar i och 

med att konsumenter ständigt kräver nya produkter (Sharma 2011). Sharma (2011) menar att 

detta har blivit problematisk för marknadsförare, som använder olika strategier för att 

kommunicera och skapa relationer med allmänheten (Cho & Huh 2010). 

  

I takt med den teknologiska utvecklingen har internet växt (Cohen-Almagor 2011) och 

förbättrat det ömsesidiga kommunikationsflödet mellan företag och deras konsumenter 

(Lancioni et al. 2000). Detta genom den sociala webben, Web 2.0, som är ett sätt att använda 

användarvänliga tekniker för informationsspridning (Boulos et al. 2006), har kommit till med 

internet (Macnamara 2010). Macnamara (2010) menar att Web 2.0 har sedan 2004 utlöst en 

hel del förändringar i media och kommunikation och möjliggjort en ömsesidig 

kommunikation på internet mellan företag och konsumenter. Detta till skillnad från de 

traditionella mediernas begränsade ensidiga kommunikation från företag till kunder (Gretzel 

et al. 2000). Då internet förändrat världens sätt att kommunicera och interagera (Keller 2009) 

har interaktiviteten mellan företag och konsumenter växt och visat sig vara effektivt för att 

skapa relationer via internet, vilket har blivit ett behov för företag i och med den ökade 

konkurrensen (Yoon et al. 2008). 
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Redan under det sena 1990-talet var hemsidor där vanliga människor kunde sprida 

information om sitt privatliv populära (Kaplan & Haenlein 2010). Utvecklingen av Web 2.0 

ledde till att dessa hemsidor blev populära bland företag (Chau & Xu 2012). Chau & Xu 

(2012) och Kaplan & Haenlein (2010) förklarar att många företag har börjat använda sig av 

hemsidorna som digitala dagböcker för att uppdatera sina kunder. Den digitala dagboken har 

identifierats som ett relationsskapande kommunikationsverktyg (Lin & Kao 2010) inom 

ramen för företagens kommunikation med publiken (Sweetser & Metzgar 2007). 

  

En digital dagbok fungerar som en frekvent uppdaterad och modifierad hemsida på internet 

där inläggen anges i en omvänd kronologisk ordning (Herring et al. 2005) och där läsare får 

informationen snabbt och lättåtkomligt (Bhatt 2005). Digitala dagböcker har växt i 

popularitet (Hsu & Lin 2008) då statistik visar att 27% av Sveriges internetanvändare läste 

digitala dagböcker 2007, en siffra som ökat till ungefär 40% år 2016 (Svenskarna och internet 

2016). Kelleher & Miller (2006) och Ahuja & Medury (2010) menar att digitala dagböcker 

har en god förmåga att direkt kommunicera med sin publik på ett intimt sätt och på så sätt 

skapa samt upprätthålla relationer mellan företag och kunder. Detta då digitala dagböcker 

som kommunikationsverktyg möjliggör för företag både en enkelriktad och ömsesidig 

interaktiv kommunikation med konsumenter (Marken 2005). 

  

Den digitala dagbokens förmåga att effektivt kommunicera ut information har lett till att 

kommunikationsverktyget blivit ett fenomen (Lee et al. 2006). Företag använder digitala 

dagböcker på så sätt att anställda skriver inlägg för att upprätthålla en positiv bild av företaget 

och för att interagera med sina kunder (Cho & Huh 2010; Ahuja & Medury 2010). Lee et al. 

(2006) menar att Microsoft är ett av många företag som har valt att ackommodera sig till 

fenomenet som innebär att tillämpa en digital dagbok som ett kommunikationsverktyg. 

Microsoft lyckades bygga en bättre relation med sina kunder som fick en mer positiv attityd 

gentemot varumärket sedan företaget började kommunicera med kunderna genom sin digitala 

dagbok (Cass 2007). Cass (2007) menar att digitala dagböcker hjälper Microsoft att lyssna på 

sina kunder och att företaget inser att man nu måste förlita sig på de anställdas expertis för att 

vara konkurrenskraftiga. Resultatet har visat sig vara att Microsofts kunder har en större 

förståelse, och har byggt en större tillit till företaget (Cass 2007). 

  

En undersökning i Nordamerika visar i en rapport att antalet digitala dagböcker som används 

av företag ökade med ungefär 4 procentenheter mellan år 2014 och 2015 (Content Marketing 
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Institute & MarketingProfs 2015). Statistik från samma undersökning visar att 60% av de 

företag som var med i undersökningen svarade att en digital dagbok som 

kommunikationsverktyg är en effektiv taktik för kommunikation med kunder. Statistik visar 

även på att digitala dagböcker har den lägsta kostnaden per potentiell kund (HubSpot 2011). 

  

I takt med den tekniska utvecklingen och kundernas ökade skepticism har marknadsförare 

och företag behov av att sträva efter en ömsesidig kommunikation med kunder (Underwood 

& Ozanne 1998; Berry 1995). Vikten av att marknadsföra sig via internet växer och har en 

enorm betydelse för att nå marknaden (Sharma 2011). Fenomenet eliminerar den traditionella 

formen av marknadsföring och det är nu av största vikt att locka till sig kunder och ha en bra 

relation med dem på grund av den ökade konkurrensen bland företagen (Sharma 2011). 

Drastiska förändringar sker i företagsvärlden och företag måste anpassa sig för att överleva 

(Gamble et al. 2005). Gamble et al. (2005) menar att om företag ignorerar dessa förändringar 

och inte anpassar sig till dem så kan de få förödande konsekvenser. 

  

Statistik visar att 564 900 företag i USA lade ner sina verksamheter år 2006 vilket är en siffra 

som ökat varje år sedan 2003 då 540 658 företag lades ned (SBA 2007). Bland företag har 

marknadsföring visat sig vara ett av de mest problematiska områdena och står för 40,2% av 

företags problematik (Huang & Brown 1999). Kremer (1993) förklarar att dålig 

marknadsföring kan ha en så pass stor inverkan så att ett företag kan misslyckas även ifall 

företaget har styrkor i form av utmärkt produktdesign, tillverkning och redovisning. 

Marknadsföring anses därför vara en av de viktigaste aktiviteterna i ett företag (McKenna 

1991) för dess tillväxt och överlevnad (Romano & Ratnatunga 1995). 

  

Digitala dagböcker används av företag för att försöka fylla behovet av en ömsesidig 

kommunikation med konsumenter (Marken 2005). Detta då företags digitala dagböcker 

präglas av faktorer i form av effektivitet, interaktion samt god förmåga för att kommunicera 

och skapa relationer med kunder (Yang & Lim 2009; Ahuja & Medury 2010; Cho & Huh 

2010). Dessutom kan digitala dagböcker användas för att optimera sökorden för att på så sätt 

till företagens fördel visa bättre resultat vid sökningar på sökmotorer (Hill 2004), samt som 

en konkurrensfördel genom förmågan att särskilja sig från sina konkurrenter (Fieseler et al. 

2010). 

  



4 
 

Trots att den digitala dagboken fungerar som ett effektivt kommunikationsverktyg för företag 

(Marken 2005) så finns det risk att dagboken inte blir framgångsrik ifall den skapas utan 

vidare omtanke (Gardner & Birley 2008). Gardner & Birley (2008) menar att företag bör, 

innan de börjar använda sig av kommunikationsverktyget, tänka på vad den digitala 

dagboken ska handla om och vad de vill få ut av den. Gardner & Birley (2008) förklarar 

vidare att en digital dagbok utan ett riktigt mål kan leda till att kommunikationsverktyget blir 

misslyckat, vilket i sin tur innebär missnöjda kunder. 

  

Clapperton (2009) förklarar att det är väsentligt för företag som börjat kommunicera via den 

digitala dagboken att veta vilka faktorer som är viktiga för att upprätthålla den digitala 

dagboken och kunna föra en god kommunikation, som blivit ett behov för företag till följd av 

den tekniska utvecklingen (Keller 2009; Underwood & Ozanne 1998). En upprätthållning av 

en digital dagbok och relationer med befintliga och potentiella kunder är dock tidskrävande 

(Ahuja & Medury 2010; Weber 2009). Har företag inte möjlighet att upprätthålla den digitala 

dagboken leder det till negativa konsekvenser för företag som kommer att uppfattas som 

oseriöst av kunderna (Weber 2009).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Som det framgår i problembakgrunden är det väsentligt för företag att upprätthålla en god 

marknadsföring för att kunna kommunicera och skapa relationer med konsumenter 

(Underwood & Ozanne 1998; Yoon et al. 2008). I enlighet med problembakgrunden stod 

marknadsföring för cirka 40% av de vanligaste problemen för företag (Huang & Brown 

1999). Utifrån given bakgrund påvisas det även att den tekniska utvecklingen har lett till att 

det blivit problematiskt för företag att kommunicera och skapa relationer med kunder, vilket 

orsakat att en ömsesidig tvåvägskommunikation är att eftersträva för företag i sin 

marknadsföring (Underwood & Ozanne 1998; Yoon et al. 2008). Det är därmed av stor vikt 

för företag att följa den tekniska utvecklingens påverkan på marknadsföringens 

kommunikationsförmåga för att kunna marknadsföra sig rätt och inte få förödande 

konsekvenser (Keller 2009; Gamble et al. 2005, m.fl.). 

  

Som nämnt i problembakgrunden är forskare eniga om att digitala böcker har identifierats 

som en lösning för att kunna skapa en god kommunikation och relation med kunder 

(Sweetser & Metzgar 2007; Cho & Huh 2010; Yang & Lim 2009; Ahuja & Medury 2010). 
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En digital dagbok fick först benämningen webblogg innan namnet förkortades till blogg 

(Fullwood et al. 2009). Kaplan & Haenlein (2010) förklarar att många företag har börjat 

använda sig av bloggar i form av företagsbloggar för att uppdatera sina kunder, vilket har lett 

till att företagsbloggar har etablerats som ett enkelt och webbaserat kommunikationsverktyg 

(Williams & Jacobs 2004). Detta påvisas i bakgrunden genom exemplifieringen av fallet med 

Microsoft som genom sin företagsblogg har lyckats skapa ett starkare varumärke genom att 

kommunicera och skapa bättre relation med sina kunder (Cass 2007). 

  

Bloggar förklaras vara en trovärdig informationskälla (Johnson & Kaye 2004) och ett starkt 

medium att använda vid kommunikation med publik (Porter et al. 2009). Av 

forskningsgenomgången relateras faktorer som är viktiga för att börja företagsblogga till 

exempelvis god förmåga för kommunikation, relationsskapande, varumärkesbyggande, 

sökmotoroptimering och differentiering inom ramen för Public relations (Marken 2005; Cho 

& Huh 2010; Yang & Lim 2009; Ahuja & Medury, 2010; Hill 2004; Fieseler et al. 2010; 

Sweetser & Metzgar 2007, m.fl.). Även Porter et al. (2009) förklarar att då bloggen är ett 

starkt medium för att kommunicera med publiken så är det logiskt för experter inom Public 

relations att använda bloggar som ett kommunikationsverktyg. 

  

I problembakgrunden redogörs det för att det inte räcker med att bara starta en företagsblogg 

(Gardner & Birley 2008). För att ett företag inte ska få negativa konsekvenser är det viktigt 

för företaget att kunna upprätthålla sin företagsblogg (Weber 2009) men även att veta vilka 

faktorer som är viktiga för att upprätthålla företagsbloggen (Clapperton 2009). I det 

föregående styckets beskrivna forskningsgenomgång framgår det inte vilka faktorer som är 

viktiga för att företag ska upprätthålla sin företagsblogg som ett kommunikationsverktyg 

inom ramen för Public relations och därmed bevara varumärket, sökmotoroptimeringen, 

kommunikationen och relationen med företagets konsumenter, som 

kommunikationsverktyget hjälper till att bygga. Även Cho & Huh (2010) menar att 

företagsbloggar är ett fält som inte har undersökts till fullo trots ett växande intresse för dem. 

Med detta, och den ovan nämnda forskningsgenomgången, tyder det på att det råder bristande 

forskning kring vilka faktorer som är viktiga för att företag ska upprätthålla sin företagsblogg 

som ett kommunikationsverktyg samt att detta är en relativt obesvarad fråga. 
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1.3 Frågeställning  

Vilka faktorer är viktiga för att företag ska upprätthålla sin företagsblogg som ett 

kommunikationsverktyg? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att ur ett företagsperspektiv undersöka och få förståelse för vilka 

faktorer som är viktiga för att företag ska upprätthålla sin företagsblogg som ett 

kommunikationsverktyg.  
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Teoretisk utgångspunkt  

Ur problembakgrunden har det framgått att den tekniska utvecklingen bidragit till en ökad 

konkurrens bland företag som i sin tur bidragit till mer skeptiska konsumenter. Detta har då 

satt press på marknadsförares förmåga att kommunicera med sin publik. Teorikapitlet inleds 

med en beskrivning av huvudområdet för studien som är företagsbloggar eftersom att 

kommunikationsverktyget har identifierats, som nämnt i bakgrunden, som en lösning till 

kommunikationsproblemet som uppstått. Vidare har problemdiskussionen lagt för handen till 

teorikapitlets huvudspår, företagsblogg som kommunikationsverktyg, som kan bidra med en 

en- och tvåvägskommunikation och även sökmotoroptimering som ger en ökad chans för 

företag att få en högre rankning på sökmotorer. Det diskuteras även hur företagsbloggen är ett 

effektivt kommunikationsverktyg inom ramen för Public relations där att bygga relationer till 

sina kunder, relationsmarknadsföring, visat sig vara en stark faktor som företagsbloggar 

erhåller. Det teoretiska ramverkets sista spår går in på varumärkesbyggande som, ur 

problemdiskussionen, framgått som en viktig faktor företagsbloggar uppbär. 

  

Varje teori har utgett en eller flera frågor för studiens undersökning och hela teorikapitlet är 

grunden för intervjuguiden.  

 

2.2 Företagsblogg som kommunikationsverktyg   

Bloggar kan definieras som hemsidor som är frekvent uppdaterade samt innehåller en 

kommentarsfunktion och länkar till andra hemsidor (Gurak et al. 2004). Gurak et al. fortsätter 

att beskriva bloggens innehåll som kan bestå av bland annat kombinerade funderingar, 

minnen samt reflektioner om forskning. Bloggar kan vara tillägnade ett ämne eller flera, samt 

ha en eller flera författare som skriver inläggen och det som särskiljer bloggar från hemsidor 

är att de senaste inläggen kommer längst upp på sidan (Gurak et al. 2004). 

  

För att skapa trovärdighet formar företag innehållet i bloggar på så sätt att det anpassas till 

publiken (Jin & Liu 2010). Funktionen som gör bloggen till ett starkt verktyg är att den 

tillåter människor att publicera sina idéer och ännu fler människor att kommentera dessa 

(Raghavan 2006), vilket leder till att denna interaktion blir ett stöd för bloggens trovärdighet 

(Cox et al. 2008). Företagsbloggar som skapar denna interaktion kännetecknas av särskilda 

syften och författarskap (Rim & Song 2013) och det är viktigt för företag att ha pålitliga 
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anställda som kan kommunicera med publiken då det inte är lätt att kontrollera elektroniska 

publiceringar (Cox et al. 2008). 

  

En företagsblogg används som ett verktyg för att framföra meddelanden (Singh et al. 2008) 

men det är samtidigt viktigt att välkomna feedback och vara öppen för att den publicerade 

informationen kan vara felaktig (Cox et al. 2008). Cox et al. (2008) menar därmed vidare att 

publiken ska respekteras samt att man även ska svara på deras argument. 

  

Rim & Song (2013) menar att effektiviteten av en företagsblogg kan påverkas av ett antal 

faktorer där företags tidigare rykten utgör en av dessa. Detta kan i sin tur, menar forskarna, ha 

en påverkan på effektiviteten av ett företags kommunikationsaktiviteter, där företagsbloggen 

utgör ett exempel. En annan faktor som kan påverka företagsbloggens effektivitet är huruvida 

responsivt företaget är (Rim & Song 2013) och kommentarsfunktionen ska användas av 

företagets skribenter för att skapa interaktion med läsarna (Raghavan 2006). Därmed är det 

för företagsbloggar viktigt att bloggarna, som utgör en typ av medium, är byggda på principer 

i form av auktoritet och ärlighet då bloggen är öppen och redo för interaktion med kunder på 

internet (Wright 2006). 

  

Att företagsblogga gör det möjligt för människor att ackumulera, sprida och hantera kunskap 

(Ma & Zhang 2007). Ma & Zhang (2007) menar vidare att kunskap kan skapas genom 

kommunikation mellan människor som väljer att ansluta sig till företagsbloggar. Samma 

forskare hävdar att det genom en företagsblogg finns möjlighet för företag att enklare hitta 

människor samt att föra en direkt kommunikation, men även att publicera information och 

öka den egna kunskapen. 

  

Teorin är relevant av anledningen att företagsbloggar växt som ett typ av medium för företag 

och som nämnt i problembakgrunden har företagsbloggar blivit ett viktigt 

kommunikationsverktyg för att kunna möta och interagera med sin publik. Att 

företagsbloggen skrivs av en person med anknytning till företaget gör att konsumenterna kan 

känna en interaktion med företaget då kommunikation mellan dessa två parter möjliggörs. 

 

2.2.1 En- och tvåvägskommunikation 

Traditionella medier har potential att på ett effektivt sätt sända ut företagens budskap till 

konsumenter (Hoffman & Novak 1996). Hoffman & Novak (1996) menar dock att de 



9 
 

traditionella mediernas sätt att förmedla information begränsas till envägskommunikation 

som sker från företag till konsumenter. Samma forskare förklarar att denna 

envägskommunikation har svårt för att få information att passera åt det motsatta hållet, från 

konsumenter till företag. 

  

Internet kan erbjuda verktyg för både en- och tvåvägskommunikation för alla typer av företag 

som väljer att kommunicera med media och publik (Taylor & Perry 2005). Interaktionen är 

en essentiell del av tvåvägskommunikationen som skapas på internet (Kozinets 1999) men för 

att maximera sin nytta brukar dock företag kombinera strategier för att skapa både en- och 

tvåvägskommunikationer (Taylor & Perry 2005). 

  

För att skapa en normativ och ideal tvåvägskommunikation är bloggar ett verktyg som har 

potentialen för det (Schultz et al. 2011). Schultz et al. (2011) menar således att 

företagsbloggar är ett effektivt kommunikationsverktyg för företag att bland annat förbättra 

sitt rykte. Detta på grund av att en företagsblogg har möjligheten att engagera företaget till en 

del av en tvåvägskommunikation med dess konsumenter (Rim & Song 2013). Rim & Song 

(2013) menar att en tvåvägskommunikation genom en företagsblogg kan förbättra en 

uppfattad uppriktighet av ett företag. Genom att svara på publikens kommentarer eller frågor 

på en företagsblogg kan företag övertyga sin publik om deras uppriktiga ärlighet samt skapa 

positiva attityder gentemot företaget. En tillämpning av en tvåvägskommunikation har 

därmed visat sig som oumbärlig genom en företagsblogg (Rim & Song 2013). Med en ökad 

tillgång till internet blir en tvåvägskommunikation en allt mer växande och signifikant roll i 

företags omvärldsanalyser (Connolly-Ahern & Broadway 2007). 

  

På internet har företag möjlighet att differentiera sig gentemot andra företag genom 

kommunikation, personalisering och förtroende (Rust & Lemon 2001). Rust & Lemon (2001) 

menar att en tvåvägskommunikation möjliggör personaliserade erbjudanden och att detta 

leder till stora differentieringar mellan konkurrenter. 

  

Teorin är relevant av anledningen att tvåvägskommunikation blivit växande inom 

marknadsföring och företagsbloggar är ett sätt för företag att utöva en tvåvägskommunikation 

och därmed interagera med kunder som det har presenterats i problembakgrunden. Detta då 

företagsbloggar kan föra en ömsesidig kontakt mellan företag och konsumenter. 
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2.2.2 Sökmotoroptimering 

Sökmotoroptimering är en viktig del av inbound marketing, vilket är en typ av 

marknadsföring som har som har fokus på att få företag att bli hittade av kunder (Zilincan 

2015). Sökandet efter information online om produkter och tjänster har blivit en allmän och 

väldigt viktig aktivitet för många människor (Shih et al. 2013). Shih et al. (2013) menar att 

många internetanvändare får tillgång till webbsidor genom en sökmotor istället för att 

använda en direkt länk till hemsidan. Sökmotorerna används för att få all typ av information 

om event, människor, platser och mer (Shih et al. 2013). Syftet med de flesta sökningar på 

sökmotorer är att söka efter information och därför är det ett mål för företag att påverka deras 

potentiella och befintliga kunders viktiga beslut (Shih et al. 2013). 

  

Syftet med en sökmotoroptimering är att en hemsida ska nå en hög rankning bland 

sökresultaten som visas vid en sökning av vissa ord eller fraser på en sökmotor (Shih et al. 

2013). Shih et al. (2013) menar att en sökmotoroptimering är en effektiv strategi för att 

förvärva publik och en framgångsrik strategi för sökmotoroptimering kan generera en stadig 

trafiknivå samt enorm avkastning på investering. Zhang & Dimitroff (2005) förklarar att de 

flesta internetanvändarna undersöker vanligtvis de första tio hemsidorna bland resultaten från 

en sökmotor. En sökmotoroptimering är en process där olika faktorer och element från en 

hemsida, som kan ha en inverkan på sökmotorns åtkomlighet, identifieras för att hemsidan 

ska vara så högt synlig som möjligt då en sökmotor visar resultat för en relevant sökning 

(Zhang & Dimitroff 2005). 

  

Zhang & Dimitroff (2005) menar att sökmotoroptimering syftar på att nå en god 

tillgänglighet till hemsidor, en hög synlighet i ett sökmotorresultat samt ökning av chanserna 

för en hemsida att bli visad. Samma forskare poängterar dock att sökmotoroptimering är en 

svår uppgift av komplicerad och komplex karaktär då olika sökmotorer har olika strategier 

för indexering, processen då en sökmotor katalogiserar ord och fraser på internet (Portabla 

Media u.å.), samt olika algoritmer för rankning. Exempel på faktorer som kan öka en 

hemsidas synlighet på en sökmotors resultatlista är hemsidans struktur, innehåll och länkar 

(Zhang & Dimitroff 2005). För att kunna få en högre rankning vid sökning på en sökmotor 

kan en blogg vara effektiv för att öka populariteten bland länkar som är relaterade till företag 

(Paraskevas et al. 2011).  
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Teorin är relevant av anledningen att en företagsblogg är en hemsida med faktorer och 

innehåll som har potential till att generera en högre rankning vid sökning på en sökmotor som 

det framgått ur problembakgrunden. Detta kan leda till att företaget som företagsbloggen hör 

till kan få en högre synlighet vid en sökning på sökmotorer. En sökmotoroptimering gör det 

lättare att hitta företagsbloggen vilket ses som en fördel gentemot andra företag och 

konkurrenter som inte har en företagsblogg. 

 

2.3 Public relations 

Organisationer använder sig av olika verktyg för att engagera sin publik och dessa refereras 

till marknadskommunikationsmixen där olika verktyg för marknadskommunikation ingår, 

och en av dessa är Public relations (Smith 2013). 

  

Det finns olika definitioner på Public relations från institutioner, alla har dock ett gemensamt 

fokus på strategisk ledning, organisationens mål, ömsesidig förståelse, Goodwill och det 

allmänna intresset (Smith 2014). Enligt auktoriserade institutet av Public relations i 

Storbritannien lyder definitionen som följande (Smith 2014, s. 10): 

  

“Public Relations is the strategic management of relationships between an organization and 

its diverse publics, through the use of communication, to achieve mutual understanding, 

realize organizational goals and serve the public interest.” 

  

Public relations har blivit känt som “företagets kommunikation” samt “rykteshantering” inom 

företag där utveckling av Goodwill och relationsförvaltning är vanligt (Hutton et al. 2001). 

Hutton et al. (2001) förklarar hur företag som lägger ett större fokus på att hantera relationer 

och som har speciella kommunikationsstrategier, bygger ett starkare rykte än de företag som 

inte jobbar med detta. Vidare förklarar Hutton et al. (2001) hur Public relations kan bygga 

publikens attityder och åsikter. 

  

Det främsta syftet med lyckad Public relations är att balansera organisationens intresse med 

publikens och samhällets intresse (Grunig 1992). Grunig (1992) menar att detta görs genom 

strategisk planering och symmetriska kommunikationsprogram för att organisationer ska vara 

socialt ansvariga och för detta behövs en god Public relations. För att utöva en regelbunden 

Public relations måste organisationen ha en direktör som är medveten om hur Public relations 
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funkar samt att den personen är en del av den dominerande sammanslutningen i 

organisationen med en öppen och deltagande kultur (Grunig 1992). 

  

Utövare för Public relations har länge förlitat sig på massmedia för att sprida sitt meddelande 

till publiken (Rim & Song 2013). Rim & Song (2013) menar att företagsbloggen har 

identifierats som ett någorlunda kontrollerbart medium med potential för utövare att dela med 

sig av sina sociala aktiviteter och åsikter med sin publik, istället för att bara förlita sig på 

traditionell media. Normativ Public relations-teori indikerar att excellens inom Public 

relations är baserad på tvåvägskommunikation (Connolly-Ahern & Broadway 2007). 

  

Teorin är relevant av anledningen att företagsbloggar identifierats som ett starkt relations- 

och kommunikationsskapande verktyg inom ramen för Public relations som nämnt i 

problembakgrunden. En anledning till detta är den interaktion som kan skapas med publiken 

genom verktyg inom Public relations. 

 

2.4 Relationsmarknadsföring 

“Relationsmarknadsföring är marknadsföring sett som relationer, nätverk och interaktion.” 

(Gummesson 1994, s.5). Gummesson (1994) menar att relationer kräver minst två parter där 

den ena är leverantören och den andra kunden, som träder i interaktion med varandra och mer 

komplexa relationer växer till nätverk. 

  

Den klassiska relationsmarknadsföringen refererar främst till relationen med leverantören, 

kunden eller fysiska distributionen och de underliggande villkoren i denna typ av relation är 

(Gummesson 1994): 

  

1.   Att det är ömsesidig nytta för partierna inblandade och 

2.   Att dessa partier engagerar sig i att anpassa deras beteende för att rymma den 

andra partens för att säkerställa förhållandets livslängd. 

  

Att investering i relationsmarknadsföring kan bygga starkare och mer förtroendefulla 

relationer med kunder (Morgan & Hunt 1994) samt förbättring av de finansiella resultaten 

(De Wulf Odekerken-Schröder & Iacobucci 2001) har lett till massiva investeringar i 

relationsmarknadsföring (Palmatier et al. 2008). Dock kan en ineffektiv 
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relationsmarknadsföring vara problematisk och inte ge resultat eller i värsta fall leda till en 

generering av negativa kundrelationer (Cao & Gruca 2005). 

  

Trots att vissa forskare påstår att relationsmarknadsföring inte är en effektiv metod för alla 

kunder (Reinartz & Kumar 2000), och att vissa kunder undviker relationer med företag 

(Crosby et al. 1990), så hävdar många andra forskare att en tillräcklig ansträngning från 

företag kan leda till att relationer skapas med även de mest oemottagliga kunderna (Palmatier 

et al. 2008). Palmatier et al. (2008) påstår att ökning av aktiviteter inom 

relationsmarknadsföring leder till positiva effekter, i form av skapande och upprätthållning av 

relationer med kunder, för en säljares prestation så länge kunden erhåller och upplever ett 

högre förtroende än vad dess kostnad är. 

  

Kärnan i relationsmarknadsföring är att bevara relationer mellan företaget och aktörerna inom 

dess mikromiljö (Ravald & Grönroos 1996). Ravald & Grönroos (1996) nämner att idén 

bakom relationsmarknadsföring är att först och främst skapa kundlojalitet så att en stabil, 

ömsesidig och långsiktig relation mellan företag och kund förstärks. 

  

Inom relationsmarknadsföring anses värde vara en viktig beståndsdel, och förmågan för ett 

företag att ge sina kunder överlägset värde har varit en av de mest framgångsrika 

konkurrensstrategierna (Ravald & Grönroos 1996). Denna förmåga har blivit ett sätt för 

företag att differentiera sig på (Ravald & Grönroos 1996) och är även svaret på en hållbar 

konkurrensfördel (Heskett et al. 2008). Det har skett en progressiv övergång från att 

konsumenter ansetts vara en “passiv publik” till att ses som “aktiva spelare” (Prahalad & 

Ramaswamy 2000). Förändringar i marknaden ger således stora möjligheter till att bygga och 

bevara kundrelationer genom att låta konsumenterna delta på något vis i företaget som 

“aktiva spelare”. 

  

Traditionella sätt att marknadsföra sig på, som än idag dominerar marknaden, har ursprung 

från den industriella tiden där ett transaktionellt förhållningssätt funkat bra för företag, men 

detta håller dock inte längre (Grönroos 2004). Behovet av den nya marknadsföringsformen 

där kunden är en “aktiv spelare” växer i takt med “den nya ekonomin” och marknadsföringen 

kan inte bestå orörd för dessa förändringar som sker i omvärlden, menar Grönroos (2004). 
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Teorin är relevant av anledningen att relationsbyggande marknadsföring har, utifrån den 

tidigare nämnda forskningen i problembakgrunden, ansetts vara en viktig faktor för företag 

att välja företagsbloggen som kommunikationsverktyg. 

 

2.5 Varumärkesbyggande 

Intresset för att bygga ett starkt varumärke har växt det senaste årtiondet bland företag 

(Rindell & Strandvik 2009). I en växande och konkurrenskraftig marknad så är 

varumärkesbyggande ett sätt för företag att skapa förtroende, stabilitet och differentiering 

bland sina konkurrenter (Kay 2006). 

  

Att bygga en identitet och ett starkt varumärke handlar om vad organisationen är och vad den 

söker att vara (Abratt & Kleyn 2010). Abratt & Kleyn (2010) menar att de strategiska valen 

som gjorts av organisationen, inklusive organisationens uppdrag, vision, strategiska avsikter, 

värderingar och företagskultur samt företagets uttryck, är alla viktiga faktorer för att bygga 

företagets varumärke. Organisationen skapar sin identitet genom dess strategiska val och 

genom dess uttryck. Därefter måste även ett starkt varumärke utvecklas utifrån vad företaget 

vill uttrycka (Abratt & Kleyn 2010). 

  

Att ha ett starkt varumärke är unikt och ger en stor strategisk fördel för organisationer som 

satsar på varumärkesbyggande (Balmer 2012). Varumärkesbyggande är inte längre lika 

företagsfokuserat utan har flyttat till ett intressentperspektiv (Balmer 2001). Balmer (2001) 

menar att det innebär att ett företags varumärke inte längre enbart härrör från organisationen 

utan snarare även från mötet mellan organisationen och dess intressenters förväntningar. 

Många företag söker nya sätt att särskilja sig på och engagera sina konsumenter i varumärket 

(Kenney & Curry 1999). 

  

Ett sätt för företag att stärka sitt varumärke är att använda en plattform för 

varumärkesbyggande i en miljö där varumärken ämnar att skapa relationer med sin publik, 

snarare än att behandla dem som måltavlor (Grunig & Huang 2000). En företagsblogg faller 

inom ramen för en sådan varumärkesbyggande plattform och gör det möjligt för företag att 

föra ett proaktivt engagemang i en dialog med konsumenter (Kelleher 2009). 

  

Teorin är relevant av anledningen att företagsbloggen har, utifrån problembakgrunden, 

identifierats som ett kommunikationsverktyg för att stärka ett företags varumärke. Ett starkare 
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varumärke kan i sin tur, utifrån angiven teori, leda till att ett mervärde skapas bland ett 

företags konsumenter. 

 

2.6 Teoretisk referensram 

Utgångspunkten för ovan nämnda teorier grundar sig på faktorer som för företag har visat sig 

vara viktiga för att börja företagsblogga utifrån den tidigare nämnda problembakgrunden. 

  

Företagsbloggen har identifierats som ett relationsskapande kommunikationsverktyg för 

företag inom ramen för Public relations. Detta i takt med den tekniska utvecklingen och den 

ökade konkurrensen bland företag som har ett behov av att hitta nya strategier för att skapa 

relationer och upprätthålla dessa. Kommunikationsverktyget används för att framföra 

företagets meddelanden och få tillbaka svar som leder till att företagen kan anpassa sig efter 

publikens efterfrågan. Faktorer som visat sig vara viktiga för att börja företagsblogga enligt 

problembakgrunden är att en företagsblogg som kommunikationsverktyg skapar en 

tvåvägskommunikation, genererar sökmotoroptimering, skapar relationer samt bygger ett 

företags varumärke. 

  

En tvåvägskommunikation har blivit ett behov för företag att sträva efter i och med den ökade 

konkurrensen. Företagsbloggar har visat sig vara ett effektivt kommunikationsverktyg för att 

skapa en interaktiv tvåvägskommunikation mellan ett företag och dess konsumenter. En 

tvåvägskommunikation kan förbättra en uppfattad uppriktighet av ett företag. 

  

Sökmotoroptimering har visat sig vara användbart på så sätt att många internetanvändare får 

tillgång till hemsidor genom en sökmotor istället för att använda en direkt länk till hemsidan. 

En sökmotoroptimering kan hjälpa företag att skapa en identitet online och även att nå ut till 

sina kunder. Optimerade sökord är en fördel som företagsbloggen kan erbjuda om företaget 

väljer att koppla sin hemsida till sin företagsblogg och på så sätt generera fler sökträffar, vid 

en sökning på en sökmotor. 

  

Att skapa relationer med kunder är viktigt och relationsmarknadsföring kan leda till positiva 

effekter för ett företag då kunder upplever ett högre förtroende för företag som anstränger sig 

för att skapa relationer med sina kunder. Företagsbloggar har en förmåga att kommunicera 

direkt med sin publik på ett intimt sätt och kan då skapa en relation med nya kunder. Det har 
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blivit ett sätt för företag att differentiera sig på och även för att ha en hållbar 

konkurrensfördel. 

  

Varumärkesbyggande ses som en viktig faktor för att öka försäljningen och är även ett sätt 

för företag att skapa förtroende bland sina kunder. Ett starkt varumärke skapar ett mervärde 

för intressenter och att bygga ett starkt varumärke handlar mycket om vad organisationen 

söker att vara. Varumärken byggs inte längre av bara organisationer utan nu är även 

intressenterna där förväntningar mellan dessa möts. Företagsbloggen har identifierats som en 

varumärkesbyggande plattform där företag kan föra dialog med sina kunder och på så vis 

stärka sitt varumärke. 

  

Alla dessa faktorer har inom teorierna identifierats som viktiga faktorer som företagsbloggar 

som kommunikationsverktyg erhåller. Dessa faktorer kommer att studeras för att se om de är 

viktiga för att ett företag ska upprätthålla sin företagsblogg och för att se ifall andra faktorer 

kan komma att spela roll i upprätthållandet av en företagsblogg. 
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3. Metod 

3.1 Forskningsansats 

En kvalitativ forskningsansats har tillämpats i denna studie för att skapa en djupare förståelse 

för vilka faktorer som är viktiga vid företags upprätthållande av en företagsblogg. En 

kvalitativ forskningsstrategi har vid insamling av data oftast ett större fokus på ord samt 

analys än vid en kvantitativ forskningsstrategi (Bryman & Bell 2005). Denna studie kommer 

att se över vilka faktorer som är viktiga vid upprätthållandet av företagsbloggen som 

kommunikationsverktyg, vilket leder till att en kvalitativ ansats är relevant för studien. Det 

stora fokus samt analysförmåga som möjliggörs vid val av ett kvalitativt tillvägagångssätt gör 

att forskningen kan undersöka vilka faktorer som är viktiga för upprätthållandet av en 

företagsblogg. 

 

3.2 Angreppssätt 

Bryman & Bell (2005) presenterar olika sätt att dra slutsatser på och studera förhållandet 

mellan teori och empiri, och ett av dessa sätt är deduktion. Utifrån en deduktiv teori härleder 

eller deducerar forskaren en eller flera hypoteser som ska underkastas en empirisk granskning 

(Bryman & Bell 2005). Bryman & Bell (2005) fortsätter att beskriva det deduktiva 

arbetssättet med att de teorier som deduceras kommer att styra datainsamlingsprocessen 

senare i forskningen. Deduktionen utgår från redan existerande teorier för att kunna studera 

och koppla dessa till den insamlade datan (Bryman & Bell 2005). Denna studie tillämpar en 

deduktiv ansats där studiens tidigare redovisade teoretiska ramverk (se 2. Teoretiskt ramverk) 

testas för att senare i forskningen kunna studera dessa teorier och koppla till den insamlade 

datan. På så sätt analyseras studiens resultat innan slutsatser kan dras.  

 

Innan vetenskapliga artiklar är redo för att bli publicerade genomgår dessa en granskning av 

experter inom det område som artikeln ingår i, vilket är en process som kallas “peer review” 

(Rowland 2002). De vetenskapliga artiklar som används i denna studies teoretiska ramverk 

har genomgått en peer review och betraktas därmed som trovärdiga. Utifrån studiens 

teoretiska ramverk ämnar denna studie att få en ökad förståelse för vilka faktorer som är 

viktiga för att företag ska upprätthålla sin företagsblogg som ett kommunikationsverktyg. 
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3.3 Genomförande 

För denna studie kontaktades, under april månad, tio företag som driver en företagsblogg 

varav fem företag valde att ställa upp på en intervju. Fyra intervjuer genomfördes enligt 

respondenternas önskemål via telefon och en intervju hölls direkt, enligt respondentens 

önskemål, på företagets kontor. 

  

Enligt Bryman & Bell (2013) är telefonintervjuer lika representativa som direkta intervjuer. 

Vidare förklarar Bryman & Bell (2013) att telefonintervjuer är billigare och tar mindre tid för 

en intervjuare att genomföra jämfört med personliga intervjuer då en intervjuare kan behöva 

ägna lång tid för att resa och söka upp varje intervjuperson. Då denna studie har haft 

respondenter på olika geografiska platser har telefonintervjuer varit en fördel då tid har 

sparats och kunnat istället ägnas åt studiens genomförande. Vid en personlig intervju kan 

intervjupersonens svar påverkas av intervjupersonernas identitet och personliga egenskaper 

(Bryman & Bell 2013). Dessutom menar Bryman & Bell (2013) att intervjuare kan vid 

personliga intervjuer reagera på respondenternas eventuella osäkerhet. Vid denna studies 

personliga intervju hade studiens forskare möjligheten att observera tecken på respondentens 

eventuella osäkerheter vid vissa frågor som ställdes.  

  

Varje intervju genomfördes med en respondent åt taget för att inte skapa förvirring och för att 

respondenterna inte skulle avbryta varandra. Intervjuerna inleddes med en introduktion om 

ämnet innan inledande frågor började ställas. Kvale (1996) och Bryman & Bell (2005) 

noterar vikten av att fråga om bakgrundsfakta och inledande frågor för att sätta respondentens 

svar i ett sammanhang. Det förklarades för respondenterna att de när som helst under 

intervjun kunde påpeka om de inte förstod frågorna eller om respondenterna ville att frågorna 

återupprepas. Utifrån de ovan angivna teorierna (se 2. Teoretiskt ramverk) utformades 

studiens intervjuguide. En intervjuguide ska bestå av en strukturerad lista på vilka 

frågeställningar som ska täckas eller beröras i en semistrukturerad intervju (Bryman & Bell 

2005). Med detta i åtanke ställdes övergripande frågor till respondenterna för att frågorna inte 

skulle vara för specifika och för ledande. 

  

Intervjuerna genomfördes av båda forskarna med fördelat ansvar då en forskare ställde frågor 

till intervjupersonen medan den andra antecknade svaren som kom att bli den insamlade 

primärdatan för studien. Att vara uppmärksam på vad intervjupersonerna säger är viktigt samt 

att man inte får vara för påträngande vilket är en svår balans att uppnå (Bryman & Bell 2005).  
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Studiens forskare lät respondenterna tala fritt och svara öppet på intervjuns frågor där några 

följdfrågor ställdes för förtydligande om svaren som studiens forskare fick eventuellt var 

oklara. Längden för varje intervju var ungefär 30 minuter och under samt efter intervjuerna 

kontrollerades de antecknade svaren för att komplettera dessa vid behov.  

 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer  

Etiska regler och principer för hur en forskare ska förhålla sig gentemot personer som 

involveras i en forskning behandlas av Bryman & Bell (2013). Informationskravet innebär att 

berörda personer ska informeras om undersökningens syfte och moment, medan 

samtyckeskravet innebär att deltagande personer ska vara medvetna om att deras deltagande 

är frivilligt (Bryman & Bell 2013). Samtliga respondenter för denna studie har varit 

informerade och medvetna om vad undersökningen handlar om samt att deltagandet är 

frivilligt. Ett annat krav är att inte ge respondenter falska förespeglingar genom falsk eller 

vilseledande information om undersökningen (Bryman & Bell 2013). För att falska 

förespeglingar inte skulle ges har respondenterna i denna studie inte fått ta del av falsk eller 

vilseledande information om studien. Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att 

uppgifter om personer som ingår i undersökningen ska behandlas med konfidentialitet medan 

nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer får endast användas för 

forskningens ändamål (Bryman & Bell 2013). Samtliga respondenters uppgifter har 

behandlats med konfidentialitet samt använts enbart för genomförandet av denna studie. 

  

Eftersom studien är av kvalitativ karaktär tillämpades en semistrukturerad intervju med en 

intervjuguide som har utformats utifrån studiens teoretiska ramverk (se 2. Teoretiskt 

ramverk). En semistrukturerad intervju innebär att specifika teman ska beröras genom 

tillämpningen av intervjuguiden, men att frågorna inte behöver komma i ordning och att 

respondenten har friheten att utforma sina svar på sitt eget sätt (Bryman & Bell 2013). De 

specifika teman som berörs i denna studies intervjuguide är teorierna som ingår i studiens 

teoretiska ramverk. Utifrån varje teori ställs relevanta frågor för att få en förståelse för 

respondenternas syn på respektive teori samt vad som präglar respondenternas motivering av 

ifall respektive teori har varit en viktig faktor för upprätthållandet av företagets blogg som 

kommunikationsverktyg. 

 

Det är en fördel när två intervjuare deltar i en semistrukturerad intervju då arbetet kan 

fördelas genom att den ena intervjuaren ställer frågor samtidigt som den andra intervjuaren 
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fokuserar på intervjun och bistår med följdfrågor (Hove & Anda 2005). Med detta i åtanke 

deltog båda forskarna för denna studie i varje intervju och medan den ena forskaren 

intervjuade respondenten fokuserade den andra forskaren på att dokumentera svaren. 

Intervjuprocessen i en semistrukturerad intervju är flexibel och anpassad så att 

intervjupersonen har förståelse för frågorna som ställs (Bryman & Bell 2013). Frågorna i 

denna studies intervjuguide framstod i form av ett manus för att kunna föra en flexibel 

intervju och frågorna var inte alltid följda i strikt ordning. Vid behov ställdes kompletterande 

följdfrågor för att få en djupare förståelse för intervjupersonens svar och påståenden. 

 

3.4 Urval  

Denscombe (2014) tar upp olika tillvägagångssätt som går att använda när man gör sitt urval 

och en av dessa är icke-sannolikhetsurval. Enligt Denscombe (2014) används ett icke-

sannolikhetsurval då forskaren finner det svårt att inkludera ett tillräckligt stort urval i 

undersökningen. I denna studie har ett icke-sannolikhetsurval tillämpats då studiens forskare 

ansett att det inte är möjligt att inkludera ett tillräckligt stort urval i undersökningen. Termen 

icke-sannolikhetsurval täcker ett stort antal olikartade urvalsstrategier och 

bekvämlighetsurval är ett slag av ett icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell 2013). I denna 

studie har urvalsstrategin bekvämlighetsurval tillämpats. Bekvämlighetsurval antyder av 

sådana personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren men är relevanta för 

studien menar Bryman & Bell (2005). Ett bekvämlighetsurval kan utgöra en språngbräda för 

fortsatt forskning eller leda till att man hittar kopplingar mellan existerande resultat (Bryman 

& Bell 2005). Detta är även en anledning till varför denna typ av urval har valts för denna 

studie då den ämnar att skapa en större och bättre förståelse för ämnet som kan leda till 

fortsatt forskning. 

  

För denna studie har studiens forskare valt att undersöka företag inom tjänstebranschen, där 

alla studerade företag driver aktivt sina företagsbloggar och utgör studiens urval. Då 

tjänstebranschen är en bred bransch har forskarna valt att tillämpa ett icke-sannolikhetsurval 

och undersöka tjänsteföretag som är verksamma inom marknadsstrategin business-to-

business (B2B). Inom tjänstebranschen anses företagsbloggar vara ett viktigt 

kommunikationsverktyg som kan hjälpa företagen att bygga relationer och stärka varumärket 

(Hsing Wu et al. 2013). Hsing Wu et al. (2013) menar att det finns en stor sannolikhet för 

företag inom tjänstebranschen att välja företagsblogg som kommunikationsverktyg för att 

utveckla förhållandet till deras kunder. Ur ett tjänsteföretagsperspektiv är adaptionen av 
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företagsbloggar inte helt självklart, främst på grund av skillnaderna i definierat syfte och 

organisationers storlek (Hsing Wu et al. 2013). Fler variabler kan spela roll i upprätthållandet 

av en företagsblogg inom tjänstebranschen (Hsing Wu et al. 2013). Med allt detta i åtanke 

skedde valet av tjänstebranschen som urval för denna studie. 

  

Företagen som valde att ställa upp på en intervju blev respondenter till studien. En geografisk 

avgränsning gjordes då endast svenska tjänsteföretag kontaktades men i vilken del av Sverige 

företagen var verksamma i var av mindre betydelse. Både stora som små företag undersöktes 

och de företag som ställde upp på intervju var Zooma, PwC, InventiveBoard, iStone och 

DoIdea. Samtliga företag driver en företagsblogg och inom företagen kontaktades de 

personer som antingen driver företagsbloggen, skriver blogginlägg eller har en stor roll i 

upprätthållandet av företagsbloggen. Detta då dessa personer ansågs ha en stor förståelse för 

vad en företagsblogg är och vad den har för syfte för de undersökta företagen.  

 

3.5 Pålitlighet  

Guba & Lincoln (1994) föreslår begreppet pålitlighet inom kvalitativ forskning som en 

motsvarighet till reliabiliteten inom kvantitativ forskning. Forskare i en kvalitativ studie ska 

anta ett granskande synsätt när det gäller att bedöma forskningens trovärdighet (Guba & 

Lincoln 1994). Detta innebär att man säkerställer att det skapas en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av alla faser i forskningsprocessen (Bryman & Bell 2005). Bryman & Bell (2005) 

fortsätter att berätta hur kollegor sedan kan fungera som “granskare” under forskningens gång 

eller mot slutet av studien och de ska då bedöma kvaliteten på de procedurer som har valts. 

Det är en mycket krävande uppgift för kollegorna att granska undersökningar (Bryman & 

Bell 2005). 

  

För denna studie har kolleger kontinuerligt granskat undersökningen under hela studiens 

process och har därmed kunnat vara kritiska mot samtliga procedurer. Med detta har en 

löpande kontroll skett vilket har kunnat leda till att samtliga faser är sammanhängande och 

förbättrade utifrån konstruktiv kritik som riktats mot studiens genomförande. Som ett resultat 

av all kontroll och granskning har hög pålitlighet skapats för denna studie utifrån de nämnda 

kraven för pålitlighet. Denscombe (2014) beskriver pålitlighet på så sätt att det handlar om att 

visa att forskningen återspeglar procedurer och beslut som andra forskare kan “se” och 

bedöma när det gäller i vilken mån de utgör ansedda procedurer och rimliga beslut.   
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3.6 Överförbarhet 

Överförbarhet beskrivs av Lincoln & Guba (1985, s. 316) som huruvida resultaten “håller 

streck även i någon annan kontext eller situation, eller i samma kontext vid senare tidpunkt, 

är en empirisk fråga”. Lincoln & Guba (1985) menar att en rik beskrivning förser andra 

personer med något som kallas databas med vars hjälp de kan bedöma hur pass överförbara 

resultaten är till en annan miljö. Denna studies överförbarhet är begränsad och beror på olika 

variabler såsom till vilken kontext eller tidpunkt resultaten ska överföras. 

 

3.7 Tillförlitlighet  

Tillförlitligheten lägger tonvikt på flera tänkbara beskrivningar av den sociala verkligheten 

menar Bryman & Bell (2005). Att skapa en tillförlitlighet i resultaten inbegriper både att man 

säkerställt att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns och att man rapporterar 

resultaten till de personer som är en del av den sociala verkligheten som studerats på ett 

riktigt sätt (Bryman & Bell 2005). Detta för att de ska bekräfta att forskaren uppfattar 

verkligheten på rätt sätt menar författarna (2005).  

 

En kontrollering och eventuellt komplettering av den insamlade primärdatan gjordes för att 

data inte skulle missas och för att en säkrare transkribering av korrekt data skulle ske. 

Kontroll och komplettering av svaren var ett sätt att skapa en högre tillförlitlighet och 

kontrollerbarhet av primärdatan. Denna studie har en hög tillförlitlighet då studiens process är 

utförd i enlighet med regler för en kvalitativ undersökning och då forskarna har kontrollerat 

att resultaten som har samlats in har uppfattats rätt. Detta genom att studiens forskare har 

kontrollerat med respondenterna ifall svaren som angivits för varje intervjufråga har 

uppfattats korrekt. 

 

3.8 Metodkritik 

Enligt kvalitativ forskning påverkas frambringandet och analysen av data av forskarens egna 

identitet och bakgrund (Denscombe 2014). Även Bryman & Bell (2013) förklarar att risken 

finns för att svaren som anges av respondenter i personliga intervjuer kan påverkas av 

forskarens bakgrund och identitet. Med detta i åtanke har det funnits chans för en sådan 

påverkan i denna studie vid studiens enda personliga intervju, då resterande skedde på telefon 

där ett fysiskt närvarande har uteslutits. 
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Via telefonintervjuer fungerar det sämre att ställa frågor som är av känslig karaktär än vid 

personliga intervjuer (Bryman & Bell 2013). Vidare menar Bryman & Bell (2013) att 

personliga intervjuer är mer passande för att observera tecken på undran och osäkerhet bland 

intervjupersoner genom exempelvis ansiktsuttryck. Då de flesta intervjuerna i denna 

undersökning har skett via telefon har det varit svårt att lägga märke till de telefonintervjuade 

respondenternas osäkerhet och reaktioner. Det har dock varit någorlunda möjligt att se 

huruvida passande och känslig en fråga som ställs är genom val den information som medges 

av intervjupersonerna samt på vilket sätt den sägs, om det exempelvis sker mer utförligt eller 

kort. 

  

Insamling av data med en semistrukturerad intervju gör det svårt för att uppnå konsistens och 

den insamlade datan kan påverkas i viss mån av den specifika kontexten och de specifika 

individer som deltar i intervjun (Denscombe 2014). Forskning av kvalitativ karaktär och 

djupstudier tenderar att bygga på detaljer och det blir svårare att fastställa i vilken 

utsträckning forskningsfynden går att överföra till andra liknande fall (Denscombe 2014). 

Denscombe (2014) menar även att analysen av kvalitativ data måste vara aktsam med att gå 

ifrån sin placering i en datasekvens eller i de omgivande förhållandena. Denna studies 

forskare har haft dessa nackdelar i beaktelse vid behandling av data och studiens 

överförbarhet för att se till att datan behandlas i enlighet med studiens syfte. 

 

 

  



24 
 

4. Empiri 
Studiens empirikapitel redogör för den empiri som har samlats in i samband med de 

semistrukturerade intervjuerna som genomfördes med Yvonne Ehinger från Zooma, Anders 

Assarson från PwC, Joakim Wahlberg från InventiveBoard, Hanna Nätt-Falkäng från iStone 

och Thoralf Lindström från DoIdea Consulting.  

 

4.1 Zooma  

Den första telefonintervjun hölls den 26:e april 2017 med Yvonne Ehinger som arbetar som 

online strategist på Zooma, ett företag som erbjuder andra företag att genomföra sina affärer 

online. Yvonne var med och öppnade Stockholmskontoret i augusti 2016, men Zooma har 

funnits sedan 2002 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Hon arbetade tidigare på PwC som 

marknadschef där hon började jobba med företagsbloggar för 6–7 år sedan. Intervjupersonen 

säger att Zooma valde att arbeta med en företagsblogg för att få en större impakt med 

användningen av online arbetet. Syftet med att starta företagsbloggen var att uppdatera 

kunderna samt att få främlingar till att hitta företaget. Därefter få dem informerade och tillslut 

för att stänga affären. Hela denna resa täcks av inbound-metoden och företagsbloggen var ett 

bra verktyg för detta menar Yvonne. 

  

Yvonne berättar att företaget anpassar sina blogginlägg efter deras läsare genom att de har 

skapat så kallade personas. Med personas menas då vilket eller vilka företag behandlar en 

kund som denne vill bli behandlad. Det är som en typ av målgrupp eller stereotyp som man 

som företag utsätter och man kan då som företag vara intresserad av vad de känner och tycker 

samt svara på deras frågor, förklarar online-strategisten. Även personas är en del av inbound-

metoden. 

  

Alla medarbetare på Zooma har i sin tjänste- eller positionsbeskrivning att de ska skriva 

blogginlägg då företagets ambition är att utbilda, guida och upplysa. Intervjupersonen 

förklarar att Zooma förstår att inbound-metoden är någonting nytt och att företaget försöker 

sprida sin kunskap och information om det. De finns olika personer som läser olika inlägg, 

till exempel så läser en marknadschef VD:ns inlägg för det är intressant för just den personen. 

Yvonne menar att det beror på vem du är som kund och vad du är intresserad av och därför 

har företaget utsatt personas så att man har en viss läsargrupp för varje inlägg. 
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Hon fortsätter att beskriva hur företaget kan via företagsbloggen föra en 

tvåvägskommunikation med sina kunder och hur det är själva syftet med att vara online och 

att kunna ha kontakt med sina läsare. Kommentarsfältet på bloggen är öppen och Yvonne 

menar att man måste möta kommentarerna, annars blir det badwill om det ligger obesvarade 

kommentarer på bloggen. Det finns även ett IT-verktyg på hemsidan där anställda kan se 

vilket inlägg kunder har tittat på och då kontaktas dessa kunder för att se om de är 

intresserade av något specifikt och om man kan ta affären vidare. Tvåvägskommunikationen 

som bloggen erbjuder har varit en viktig faktor för företaget att upprätthålla företagsbloggen 

då det är en viktig del för att göra affär. Yvonne förklarar att affärsresultatet ökar och att det 

är självaste syftet med att ha bloggen 

  

Företagsbloggen har hjälpt Zooma att differentiera sig mot sina konkurrenter, DoIdea är en 

konkurrent som också har en företagsblogg men trots detta så tycker Yvonne att de särskiljer 

sig från mängden. Hon förklarar att de inte har någon statistik eller mätbarhet på detta men att 

de analyserar sina inlägg hela tiden och lägger stort fokus på bloggen och kunderna. Detta har 

varit en anledning till att ha kvar bloggen då de särskiljer företaget från andra konkurrenter 

menar Yvonne. 

  

Ett misstag många företag gör som har börjat företagsblogga är att de inte orkar skriva 

bloggartiklar med personas utan fortsätter med traditionell reklam och när den försvinner så 

försvinner även företaget från Googles sökmotor förklarar hon. Zoomas företagsblogg är 

även kopplad till företagets hemsida så att det blir lättare för läsarna att hitta och gå vidare i 

processen. Syftet är att locka till sig främlingar så att man höjer antalet leads för sin hemsida 

och för att dela kunskap på exempelvis LinkedIn. Yvonne fortsätter med att beskriva hur det 

är viktigt att avväga vad folk söker efter och vilka ord man vill väva in för att komma upp på 

olika sökmotorer som på Google. Hon förklarar att om man använder rätt ord på bloggen så 

slipper man betala en massa pengar på att ha med rätt sökord för att komma längst upp på 

sökmotorer. Detta är även en faktor till att upprätthålla bloggen menar Yvonne. 

  

Företagsbloggen har även visat sig vara ett bra PR-verktyg och Yvonne förklarar att detta har 

berott på att man ska använda bloggen på rätt sätt genom att exempelvis rikta inläggen åt 

journalister och på så vis jobba proaktivt. Att jobba med “promoter score” och ha en 

kundnöjdhetsmätning är viktigt för att se ifall kunderna hade kunnat rekommendera sidan till 

någon annan. Företaget kan även mäta antalet läsare och nedladdningar och se hur nöjd varje 
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befintlig kund är för att se hur mycket de väljer att läsa och gå vidare berättar Yvonne. Hon 

påstår att många företag säger att de har fått många följare på LinkedIn, men att det inte 

behöver betyda att det ger en ökad affär. Intervjupersonen förklarar även att bloggen som PR-

verktyg har varit en viktig faktor för upprätthållandet av den. 

  

“Där är det ett jättestort kompetensgap idag när man jobbar online att man ger bort 

information men man tar inte betalt i form av exempelvis email och leadsgenerering och 

automatisering. Så man ska sätta mål som exempelvis; vi vill ha så här många läsare på 

hemsidan, hur många ska ladda ner en rapport och hur många leads och hur många kunder 

räknar vi för att få avkastning på investeringen” (Yvonne Ehinger, Zooma, 2017-04-26) 

  

Sedan företagsbloggen startades har Zooma lyckats skapa nya relationer med kunder samt 

bevara relationer med befintliga genom att hålla dem uppdaterade med kunskap och 

information, vilket gjort bloggen som ett relationsskapande verktyg till en viktig faktor för 

upprätthållandet av bloggen menar Yvonne. Företagsbloggen används även för att öka 

visibiliteten och spridningen genom att ha samma innehåll på bloggen som på LinkedIn. 

Kännedomen om företaget har ökat sedan företagsbloggen startades och målet är att bli kända 

genom de sökord som finns på Online marketing. Yvonne berättar hur många företag tror att 

det räcker med att köpa en massa reklam och köpa tid för att öka kundnöjdheten. Så är det 

inte, utan man måste dela med sig av kunskap och information för en ökad kundnöjdhet hos 

kunderna förklarar hon. Zoomas experter delar med sig av sina kunskaper via 

företagsbloggen och det är experterna som fyller varumärket. 

  

“Man litar mycket mer på människor som bygger varumärket mycket starkare idag än om 

man går ut och exempelvis försöker visa sin nya logga, men det säger ingenting, att säga att 

vi är störst och bäst. Men om du delar med dig av kunskap genom experter som är 

tillgängliga och svarar på dina kommentarer, då bygger man varumärket genom sina 

medarbetare.” (Yvonne Ehinger, Zooma, 2017-04-26) 

  

Företagsbloggen har även hjälpt Zooma att bygga en identitet då de delar med sig av vad de 

är och vad de står för förklarar Yvonne. Respondenten säger även att företagets rykte har 

påverkats positivt sedan de började företagsblogga och att varumärkesbyggandet har varit en 

viktig faktor för upprätthållandet av bloggen. Mätbarhet har även varit en viktig faktor för att 

upprätthålla bloggen, att kunna kontakta de leads som finns i systemet så att det inte blir 
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badwill förklarar Yvonne. Hon tror att de som kommer vara marknadsledare i framtiden är de 

som lyckas ta köpresan så långt som möjligt online. Dagens yngre målgrupp, digital natives, 

har inte längre behovet av att prata och ställa frågor utan de får sina frågor besvarade på 

Google. Företag måste förstå detta och anpassas, säger online-strategisten. Avslutningsvis 

beskriver Yvonne att en företagsblogg är ett sådant verktyg som kan ta affären online och det 

räcker inte längre med att bara slänga ut en massa kunskap och information utan man måste 

även svara på kundernas frågor. 

 

4.2 PwC  

Den andra telefonintervjun hölls samma dag, den 26:e april 2017, med Anders Assarson som 

jobbar som EMEA global mobility leader på PwC:s kontor i Göteborg. PwC är världens 

största rådgivnings- och revisionsföretag och finns i 150 länder med över 200’000 

medarbetare totalt. Företaget har kontor i bland annat New York men är även verksamt i 

Sverige sedan många år tillbaka. Idag är ungefär 3800 personer anställda på PwC i Sverige 

och inom skatterådgivning, där Anders jobbar, finns cirka 380 medarbetare. 

  

Anders var med och startade företagsbloggen Tax matters för fem år sedan och då var han 

marknadsansvarig på sitt ansvarsområde. När han kom in som marknadsansvarig tyckte han 

inte att marknadskommunikationen företaget då hade levde upp till det Anders trodde skulle 

vara framtiden. Innan företagsbloggen marknadsförde sig företaget med hjälp av nyhetsbrev, 

men inga som helst sociala medier. Anders valde då att lägga ner nyhetsbreven helt och hållet 

och endast arbeta med sociala medier. Företagsbloggen Tax matters startades då för att ta 

hela arenan. Tanken var även att väcka intresse, väcka debatt och att få samt ge kommentarer 

så att det blir tvådimensionellt. 

  

En annan stor anledning till att börja företagsblogga var enligt Anders att följa utvecklingen 

av “native digitals” som är människor födda på sent 80-tal eller 90-tal då de har ett annat 

köpbeteende och samlar information på ett annat sätt än vad äldre generationen gör. Med 

hjälp av sociala medier och bloggar kan företaget synas mer och alla anställda blev utbildade 

i hur man delar inlägg på LinkedIn. Hela 3800 personer jobbar alltså med detta och varje 

anställd har cirka 500 kontakter i sitt nät vilket ger en enorm spridning. 

  

Alla i företaget som vill får skriva i bloggen, medarbetarna blir till och med uppmuntrade att 

göra det. Det ser bra ut för varje anställd att ha ett par artiklar på sitt namn för att på så sätt 
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visa sig på marknaden. På bloggen kan man se alla författare och hur många inlägg de har 

lagt upp. Anders är ansvarig direktör och ligger väldigt högt på listan men han har inte så 

många egna artiklar utan brukar oftast länka till andra. Inläggen anpassas efter läsarna genom 

olika områden som exempelvis moms och beskattning. Man kan där se antalet klick som 

varje inlägg får så man kan på så sätt se vart det största intresset ligger, men det är anonymt 

och uppfyller personuppgiftslagen. Detta leder till att övriga artiklar och fysiska seminarier 

kan styras utifrån att vi ser vad folk är mest intresserade av att läsa menar Anders. 

  

Tax matters har kommentarsfunktioner där läsare kan kommentera inläggen och skribenter 

kan svara på dessa kommentarer. De kommentarer som anses vara politiskt extrema plockas 

bort berättar intervjupersonen, men annars så censureras ingenting annat på företagsbloggen. 

Anders trodde att kommentarsfunktionen som bloggen erbjuder skulle skapa en bättre 

interaktion, som ett forum, men det är förvånansvärt lite kommentarer. Han tror att detta 

beror på att native digitals inte riktigt kommit in i näringslivet men att det kommer öka. 

Skribenterna svarar på kommentarerna som skrivs på inläggen, vissa uppmuntras men det går 

inte att föra en dialog på bloggen eftersom företaget försöker hålla sig neutralt och de ger inte 

råd på bloggen menar Anders. Då kommentarsfunktionen inte visat sig vara det Anders 

trodde så anser han att tvåvägskommunikationen som bloggen erbjuder inte är en viktig 

faktor för upprätthållandet av företagsbloggen. Han anser att spridningen är viktigare och att 

man visar kunderna att man är engagerad. 

  

Intervjupersonen säger att andra företag som är verksamma inom samma affärsområde inte 

har en företagsblogg utan några konkurrenter har appar istället. Anders tror att bloggen har 

hjälpt företaget att differentiera sig från konkurrenterna. Ett oberoende företag har gjort en 

mätning som heter Tax Tracker där man mäter hur det går för företagen och enligt 

undersökningen har det bara gått bättre för PwC sedan bloggen startades. Det finns även en 

tjänst som heter Retriever som mäter hur många hits man får på inläggen och man kan även 

se att vissa konkurrenter tar PwC:s inlägg vilket Anders tyckte var lite fräckt av dem. 

Differentiering har alltså varit en bra anledning till att upprätthålla företagsbloggen 

konstaterar intervjupersonen. 

  

Företagsbloggen är kopplad till företagets egna hemsida och man har märkt en markant ökad 

trafik på hemsidan samt fler besökare på de fysiska seminarierna sedan bloggen startades 

säger Anders. När ett blogginlägg läggs upp om ett visst ämne och att det nämns att det ska 
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hållas ett seminarium om det ämnet så dyker det upp många fler besökare än innan PwC hade 

företagsbloggen. Innan företagsbloggen berättar Anders att det kunde komma ungefär 30 

besökare på ett seminarium och nu kommer det cirka 130 besökare. 

  

Anders tog hjälp av företaget Zooma för att hitta de rätta orden för att synas på olika 

sökmotorer med sökmotoroptimering. Detta går även att styra genom att ha ord länkade till 

LinkedIn och Anders förklarar att de inte visste hur man gjorde men med hjälp av Zooma har 

de förstått hur man bäst kan synas på olika sökmotorer med hjälp av sökmotoroptimering. 

Anders anser att det är jättestort att synas på Google och att Tax matters är en av de första 

länkarna som kommer upp när man söker på skattefrågor, därför är sökmotoroptimering en 

viktig faktor enligt honom för upprätthållandet av företagsbloggen. 

 

“Företagsbloggen är det kraftfullaste PR-verktyget vi har haft hittills” (Anders Assarson, 

PwC Tax matters, 2017-04-26) 

  

Anders lyfter företagsbloggen som ett starkt PR-verktyg där 3–7 artiklar publiceras i veckan. 

Han anser dock att det har varit svårt att mäta om bloggen har förändrat kunders attityder och 

åsikter om företaget. Det har även varit svårt att mäta om relationer har lyckats skapas och 

upprätthållas med nya och befintliga kunder med hjälp av företagsbloggen då företaget har 

över 60’000 kunder. Företagsbloggen används för att sträva efter en bättre relation till 

kunderna och Anders säger att de har märkt hur aktiviteten ökar bland stora och medelstora 

företag. Av denna anledning har relationsskapandet som bloggen erbjuder varit en viktig 

faktor för upprätthållandet av bloggen. 

  

Även kännedomen har ökat i takt med företagsbloggen konstaterar Anders. PwC är redan ett 

väldigt stort varumärke så varumärkesbyggandet har inte varit en viktig faktor för 

upprätthållandet av bloggen menar Anders. Han anser även att företagets rykte inte har 

påverkats i takt med företagsbloggen och den har inte heller hjälpt företaget att skapa en 

identitet på utsidan. Dock har den hjälp medarbetarna att känna en typ av stolthet då ingen 

annan i samma affärsområde jobbar med företagsbloggar förklarar Anders. 

  

Avslutningsvis så påpekar Anders att det har varit viktigt att få artiklarna att synas vilket var 

ett orosmoment i början. Att kunna fylla bloggen med innehåll är viktigt för att kunna 
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upprätthålla den annars kan den dö ut. Intervjupersonen menar att det är viktigt med en 

organisation bakom bloggen som håller den levande.  

 

4.3 InventiveBoard  

Den tredje telefonintervjun skedde den 28:e april med Joakim Wahlberg som är grundare och 

VD på InventiveBoard, ett företag som har sitt säte i Göteborg. Joakim arbetar även på 

Handelshögskolan i Göteborg där han forskar och lägger fram sin avhandling efter 

sommaren, och det är Joakims forskning som InventiveBoard bygger på. Bolaget startade för 

cirka tre år sedan och under tiden har bolaget byggt upp sin teknik. 

  

Joakim valde att starta en företagsblogg hösten 2015 av anledningen att bygga upp någon 

form av kunskap om marknaden samt att varumärkesbyggandet har varit en stor del till varför 

företagsbloggen startades av InventiveBoard. VD:n förklarar vidare att syftet med bloggen 

inte var att uppdatera bolagets kunder utan att hitta kunder. Förhoppningen var att potentiella 

kunder skulle läsa olika artiklar som InventiveBoard skriver om och vända sig till företaget 

för att få hjälp. Joakim hävdar att innehållet i inläggen som skrivs anpassas till läsarna genom 

att blanda rena sammanfattningar av intressant forskning med praktiska tips för att det ska 

leda till en varierad läsning. Intervjupersonen tillägger även att han föreställer sig vid 

anpassningen en fiktiv målgrupp, eller persona, som exempelvis kan vara en VD, för att 

skriva bloggen efter vad som kan vara intressant för just en persona. 

  

Företagsbloggen skrivs huvudsakligen av Joakim och en kollega till honom som i övrigt 

fokuserar mer på att bidra med taktiska tips. I intervjun förklaras det att anledningen till att 

det är Joakim och hans kollega som skriver bloggen, är för att InventiveBoard är ett 

uppstartsföretag med få resurser. Vidare berättar Joakim att man som entreprenör får göra 

mycket själv i början men att han samtidigt som forskare har möjlighet att kommunicera 

forskningsinsikter på ett bra sätt. 

  

Enligt Joakim är det för InventiveBoard i dagsläget inte möjligt att föra en 

tvåvägskommunikation med kunderna genom bloggen och de använder sig istället av sociala 

medier som exempelvis Facebook och LinkedIn för detta. Joakim säger att man där kan 

klicka sig fram till bloggen men att man även kan anmäla sig till nyhetsbrev via företagets 

hemsida. Dessutom uppges det av intervjupersonen att företagsbloggen för InventiveBoard 

inte har en kommentarsfunktion och Joakim vet inte riktigt varför. Hans åsikt är dock att de 
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borde införa kommentarsfunktionen. Joakim konstaterar även att en en- eller 

tvåvägskommunikation som bloggen erbjuder inte har varit en viktig faktor för att 

upprätthålla bloggen, utan att orsaken till att hålla den vid liv är att stärka varumärket och på 

så sätt få nya kunder. 

  

Genom InventiveBoards företagsblogg anser Joakim att en differentiering gentemot 

konkurrenterna har möjliggjorts genom bloggens kommunikation, personalisering och 

förtroende. Dessutom tillägger Joakim att han i och med detta fått vetskap om att hans blogg 

fått kommentarer för att vara Sveriges bästa B2B-blogg om innovation. Differentieringen är 

en viktig faktor för bolaget vid upprätthållning av bloggen då denna kan leda till nya leads. 

  

Av intervjupersonen framgår det att olika blogginlägg kan få väldigt olika träffar, vilket kan 

leda till stora skillnader men att det är svårt att se varför det är så. Ibland kan det vara på 

grund av att inläggen handlar om forskning eller något annat men att det är svårt att se 

samband. Joakim tror att det beror på tillfälligheter genom att någon läser bloggen och att den 

sedan sprids. Företagsbloggen är för bolaget kopplad till hemsidan genom en separat flik som 

finns. VD:n nämner att Wordpress används för sökmotoroptimering då man av Wordpress får 

tips på hur man kan förbättra sig, vilket är något som de har använt i 1,5 år. En optimering 

har gjort att InventiveBoard har fått flera besökare och viljan att upprätthålla bloggen. 

  

Grundaren tycker att företagsbloggen visat sig vara ett bra PR-verktyg för företaget genom att 

det differentierar dem mot deras konkurrenter. Joakim hävdar att de har en svensk konkurrent 

och det som differentierar dem gentemot konkurrenten är kopplingen till universitetet vilket 

gör att de får ut budskapet och kunskapen genom bloggen. Ifall bloggen har ändrat kundernas 

åsikt och attityd om företaget vet inte Joakim och vågar därför inte svara på det. Detta på 

grund av att bloggen blev färdig innan deras tekniska lösning. Dock anser intervjupersonen 

att bloggen har som PR-verktyg varit en viktig faktor för att bolaget ska upprätthålla bloggen. 

  

Enligt Joakim Wahlberg har hans företag lyckats skapa relationer med kunder då de fått nya 

kunder via sin hemsida och företagsblogg. Han menar att de använder företagsbloggen för att 

sträva efter bättre relationer till sina kunder men även för att hitta nya kunder. Dessutom är 

syftet med bloggen att ge alla företag möjlighet att få kunskap om hur man kan arbeta med 

studier och information. Joakim konstaterar därmed att relationsskapandet som bloggen 

erbjuder har varit en viktig faktor för de ska upprätthålla bloggen. 
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“Vi använder bloggen för att skapa kännedom om vårt företag på marknaden. Det är ett sätt 

för oss att arbeta med marknadsföring.” (Joakim Wahlberg, InventiveBoard, 2017-04-28) 

  

VD:n berättar att kännedomen om företaget har ökat sedan de börjat företagsblogga då 

bloggen används för att skapa kännedom om InventiveBoard på marknaden. Detta är ett sätt 

för företaget att arbeta med sin marknadsföring. Joakim säger att de försöker stärka sitt 

varumärke genom bloggen samt att den har hjälpt dem att bygga en identitet på marknaden. 

Vidare menar han att företagets rykte har stärkts och förbättrats av företagsbloggen samt att 

varumärkesbyggandet har absolut varit en viktig faktor för att dem att upprätthålla bloggen. 

  

Det allra viktigaste som bloggen tillför för InventiveBoard är enligt Joakim att det är ett sätt 

för dem att hitta nya kunder. Han menar vidare att då de lägger upp en ny bloggpost så kan de 

marknadsföra sig via sociala medier och på så sätt få nya kunder, men att en faktor även är att 

det är roligt att skriva bloggen. 

 

4.4 iStone  

Den fjärde telefonintervjun skedde den 28:e april med Hanna Nätt-Falkäng som är Marketing 

Director för hela IT-konsultbolaget iStone. Bolaget startade för cirka tio år sedan och har sina 

rötter i affärssystem. I bolaget finns det över 600 medarbetare i 13 länder, men 70–80% av 

konsultbolagets verksamhet drivs i Sverige. iStone hjälper andra företag med att bland annat 

utveckla sina affärsmodeller. Hanna har varit anställd på iStone i nästan tre år och var med då 

företagsbloggen startades i oktober 2014 men började sändas live i april 2015. 

 

Anledningen till att iStone började företagsblogga var att företaget behövde förbättra sin 

marknadsföring och hitta nya sätt att marknadsföra sig på. Företaget tror på inbound 

metodiken och där ingår det att man inte vill blir störd idag. Hanna menar att man idag inte 

vill bli uppringd av en säljare om något man inte är intresserad av då allt finns på internet. 

Hon förklarar även att man måste veta vad Google som sökmotor tycker om, samt att bloggar 

därför är bra då det innehåller bra taggar och ord. Det är även en fördel att en blogg 

uppdateras frekvent, men det poängteras även av Hanna att iStones blogg är bara en del av 

företagets inbound metodik som de vill jobba efter. 
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“Det blir spetsigt när experterna skriver inläggen då man ser att de är kunniga. Ska vi vara 

trovärdiga så är det genom experterna.” (Hanna Nätt-Falkäng, iStone, 2017-04-28) 

  

Hanna förklarar att iStone anpassar inläggen och innehållet till läsarna genom att de har gjort 

personas i form av målgruppssegmentering där de tittar på deras målgrupper. Detta för att se 

vad de har för behov, hur de hittar information samt hur de kommunicerar och utifrån detta 

jobbar iStone med hur de ska kommunicera. De som skriver iStones företagsblogg är experter 

då de inte tror på att marknadsavdelningen kan skapa relevant innehåll, utan att det är 

konsulterna som skriver då de förstår sig på ämnet. Dock finns en avdelning på 

konsultbolaget som korrigerar exempelvis språk i inlägg. Hanna påpekar att det blir spetsigt 

när man har experter som skriver då man i inläggen ser att de är kunniga samt att detta är ett 

sätt för företaget att betraktas som trovärdigt. 

  

Genom att det går att kommentera på bloggen, men även på LinkedIn, så menar Hanna att de 

kan föra en tvåvägskommunikation med kunderna genom företagsbloggen. Hon säger att 

LinkedIn är ett stort medium för dem att nå ut till deras målgrupp och att företaget där har en 

bevakning på marknaden, men att det på bloggen pågår dialoger då experterna svarar på 

kommentarer. Intervjupersonen berättar att kommentarsfunktionen är viktig på det sättet att 

de vill att målgruppen engagerar sig och ställer frågor. De har dock inte ett jättestort 

engagemang kring bloggar då man enligt Hanna inte kan tycka och tänka om allt, men att de 

ändå vill att det ska finnas en kommentarsfunktion. Det framgår att en interaktion skapas då 

det är en expert som svarar på kommentarer och intervjupersonen ger ett exempel då en kund 

hade hittat bloggen och köpt ett affärssystem från iStone på grund av bloggens hjälp genom 

dess kommentarer. 

  

De som kommenterar i bloggen brukar vara folk som känner skribenten. Hanna berättar att de 

i övrigt har en allmänt låg engagemangsgrad på bloggen och hon skulle önska att de hade ett 

högre engagemang på deras bloggpost. De negativa kommentarer som uppstår hanteras av 

företaget via mail eller telefon med den som skriver de negativa kommentarerna. Enligt 

Hanna är tvåvägskommunikationen som deras blogg erbjuder inte en viktig faktor för att de 

ska upprätthålla bloggen. Hon repeterar att kommentarsfunktionen endast är en del av deras 

inbound metodik som i sin tur grupperar kommunikationen mellan företaget och dess kunder. 

iStone ser dock att en kund kan utföra aktiviteter som att läsa bloggen och ifall de ser att en 

kund läser vissa inlägg så kan de kontakta den kunden. 
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För iStone har företagsbloggen varit till hjälp för att differentiera sig mot deras konkurrenter 

på marknaden då Hanna säger att det inte var många IT-bolag som hade kommit igång med 

inbound i någon större skala. I deras affärsområde var de snabba på att exekvera och komma 

ut med deras blogg och de fick en bra uppmärksamhet för detta. Differentieringen har varit en 

anledning till att upprätthålla företagsbloggen då de ser att de flesta företag har nu börjat 

blogga. Hanna uppger att hon är upprörd för att bloggar inom deras område är likadana och 

det är inget nytt som kommer ut då företag inte har kommit så långt att de kan komma med 

något eget. På grund av att de ser många andra företag som skrivit exakt likadana inlägg så 

försöker de alltid se över hur de kan nischa sig och stå ut bland alla. 

  

Intervjupersonen förklarar hur iStone har tredubblat antalet besök på sin hemsida sedan de 

börjat använda sin företagsblogg som i sin tur är kopplad till sidan. Hanna säger att det 

viktigaste när det gäller sökmotoroptimering är att leda folk till dem. Att sökoptimera finns i 

åtanken men de kommer inte hela vägen med det. Detta på grund av att det finns en 

upplevelse om att det kan leda till jättetråkiga texter, men fortfarande är sökoptimering viktigt 

för dem. Hanna menar att för mycket strukturering kan leda till tråkiga blogginlägg men att 

det samtidigt även är en fråga om hur man ska hantera detta på bästa sätt för att lyckas 

sökmotoroptimera men undvika tråkiga inlägg. Sökmotoroptimering har dock varit en viktig 

faktor för iStone att upprätthålla bloggen då de i dagsläget brukar ha 1–2 blogginlägg i 

veckan, vilket hjälper dem att dra till sig trafik konstaterar respondenten. 

  

För iStone har företagsbloggen visat sig vara ett bra PR-verktyg. Hanna berättar att bloggen 

har ändrat deras kunders åsikt och attityd om företaget. Vidare säger hon att det årligen görs 

en undersökning i IT-branschen i Sverige där iStone fick en bemärkelse för nöjdast kunder. 

Då företaget blivit duktigare på att göra IT-projekt och har konsulter som blivit duktigare 

inom sitt område, har de bloggat om vad de kan, och på så sätt har bloggen varit till hjälp för 

att föra en kunddialog. På frågan om bloggen som PR-verktyg har varit en viktig faktor för att 

upprätthålla bloggen menar Hanna att deras företagsblogg är ett viktigt verktyg när de tänker 

bloggen som en nyhetsblogg och att de använder deras newsdesk för nyhetsspridning. PR är 

för dem mer viktigt för att de ska synas och att kunder ser vilka de har ett samarbete med 

eller på vilka sätt de hjälper sina kunder. 
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Enligt intervjupersonen har iStone lyckats skapa och upprätthålla relationer med deras kunder 

sedan de börjat använda företagsbloggen. Detta genom att de gör sammanfattningar på 

bloggen istället för att använda sig av nyhetsbrev och visar sina kunder vilka blogginlägg som 

bolaget tror skulle vara intressanta för just dem. De använder även företagsbloggen för att 

sträva efter en bättre relation med deras kunder. 

  

“Varför ska de komma till vår hemsida egentligen? Jo för att vi kan bidra med ett värde för 

dem som kan bidra till ett köpsbeslut. Varför ska man ens titta på en sida om man inte kan 

komma fram till att man ska lära sig mer eller köpa produkter eller tjänster.” (Hanna Nätt-

Falkäng, iStone, 2017-04-28) 

  

Hanna menar att anledningen till att kunderna skulle ta sig till deras hemsida är för att att de 

kan bidra med ett värde för kunderna som kan bidra till ett köpsbeslut. Hon förklarar att det 

inte finns någon mening i att titta på en sida ifall man inte kan komma fram till att man ska 

lära sig mer eller köpa produkter eller tjänster. Att företagsbloggen erbjuder möjlighet att 

skapa relationer har absolut varit en viktig faktor för att upprätthålla bloggen konstaterar 

Hanna. 

  

Kännedomen om iStone har ökat sedan de började företagsblogga. Det har enligt Hanna 

framgått tydligt att de har blivit mer utåt med deras kommunikation. Företagsbloggen har 

därmed haft en inverkan på företagets varumärke, men det har de inte mätt själva utan det är 

olika utmärkelser som visar det, förklarar respondenten. Hanna fortsätter med att berätta att 

kommunikationsverktyget inte har hjälpt bolaget att bygga en identitet. Bloggen är för iStone 

inte en isolerad händelse utan de har promotat den i bland annat Facebook vilket gjort att 

helheten blivit bra och på så sätt har företagets rykte påverkats av bloggen. Hanna menar att 

varumärkesbyggandet har varit en viktig faktor för att upprätthålla bloggen. 

  

Av intervjupersonen framgår det att företagsbloggen varit givande på så sätt att företaget har 

växt inom flera områden, vilket gjort att den interna stoltheten har växt. Den interna 

kommunikationen har förbättrats och varit mer påtaglig än vad Hanna trodde att den skulle 

vara då bolaget varit så aktiva med att promota kunskaper. 
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4.5 DoIdea Consulting 

Den femte och sista intervjun var den enda som ägde rum på företagets kontor och hölls den 

5:e maj. Intervjun skedde med Thoralf Lindström som är en Content Specialist på företaget 

vid namnet DoIdea Consulting. Företaget har konsulter inom digital marknadsföring och har 

en specialisering inom inbound marketing. Innehållsspecialisten förklarar att inbound 

marketing är mer eller mindre digitaliseringen av försäljning av marknadsföring. Det tilläggs 

att det har pågått en trend att vanliga privatpersoner som försöker informera sig om produkter 

inte längre läser annonser utan gör all sin research själv, vilket inte är mottagligt för vanliga 

säljare längre. Idag vill man som kund jämföra priserna själv. 

  

Thoralf har själv jobbat med DoIdeas blogg i ett och ett halvt år men bloggen har funnits i tre 

år. På frågan om varför DoIdea valde att ha en företagsblogg från början förklarar 

intervjupersonen att det hänger ihop med att “vi måste leva som vi lär” (Thoralf Lindström, 

DoIdea, 2017-05-05). Då de jobbar med inbound marketing är content marketing en viktig 

del av det och de går till sina kunder som de hjälper med att digitalisera sin försäljning och 

marknadsföring. De berättar för kunderna att de måste blogga eller exempelvis lägga upp e-

böcker, vilket betyder att även DoIdea själva måste göra det. Thoralf menar att de pekar på 

sin egen blogg som ett sätt att praktisera sin marknadsföringsmetodik och när de vill växa så 

gör företaget det via inbound marketing som bloggen möjliggör. 

  

Med hjälp av bloggen hade DoIdea i syfte att uppdatera sina kunder som Thoralf delar in i 

befintliga och potentiella och förklarar att bloggen riktas mer mot den sistnämnda kategorin. 

De befintliga kunderna får också ta del av företagsbloggen för att finslipa sina insatser men 

när företaget talar om förträffligheten med att använda sig av deras plattform så är det för 

dem som ska komma in i sfären. De vet också att kunder blir inspirerade av deras blogg som 

de tar tips ifrån, men det förtydligas av intervjupersonen att huvudfokuset är att de växer och 

får nya kunder. 

  

Inläggen och innehållet anpassas till läsarna genom att företaget inom inbound marketing 

jobbar med buyer personas i form av målgrupper. De har bestämt sig för vilka som är deras 

typiska kunder och har trattat ner det till två fiktiva personas som är en minsta gemensam 

nämnare av alla kunders egenskaper och utmaningar. DoIdea har personas i form av en 

säljchef och en marknadschef med olika utmaningar och olika intressen vilket gör att de vet 
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hur man ska tackla dessa utmaningar. I artiklar som skrivs föreslås metoder för att hjälpa 

kunderna att lösa sina utmaningar och använda olika metoder. 

  

DoIdeas företagsblogg skrivs av alla anställda då samtliga lever som de lär förklarar 

respondenten. Thoralf menar att när man sysslar med inbound marketing så måste man ha 

metoden i ryggmärgen. Detta genom att ha rätt innehåll i inläggen och artiklarna. Vissa som 

exempelvis är tekniker kan skriva ett inlägg men då hjälper Thoralf dem att göra texten finare 

och mer läsvänlig, men de ser absolut en fördel med att alla skriver. Thoralf förklarar att det 

påverkar bloggen på så sätt att de får in olika kompetenser och synvinklar samt täcker på så 

sätt hela spektrat av buyer personas. Intervjupersonen förklarar att han själv inte kan mycket 

om exempelvis försäljning eller teknik utan att andra i företaget kan detta och det täcks upp 

då de vill kommunicera med deras två olika buyer personas. 

  

Innehållsspecialisten Thoralf säger att företaget kan föra en tvåvägskommunikation med 

kunderna genom kommentarsfunktionen som bloggen har men det händer väldigt sällan att 

den används. De delar sina inlägg på Twitter, Facebook och LinkedIn. På LinkedIn pågår det 

mycket diskussion där folk taggar andra och där DoIdea till mestadels blir tackade för tipsen, 

vilket de svarar på och har därmed någon slags kommunikation. Thoralf berättar att de inte är 

rädda för att få kommentarer då de har argument och inte fuskar med någonting. Ifall 

någonting skulle gå fel så har de alltid en förklaring till det och de anser sig vara goda vilket 

leder till att deras medvetenhet om att de kan stå för det som står på bloggen. Om någon inte 

håller med svarar de även då alltid och tackar för kommentarerna beskriver intervjupersonen. 

  

Thoralf tycker inte att företagsbloggen skapar en bättre interaktion för att 

kommentarsfunktionen används så sällan då inte ens var tionde inlägg får en kommentar. 

Vidare förklarar han att det kan bero på att de skriver utbildande innehåll och inte 

debattartiklar. Dock möter de alltid kommentarerna även då någon är otrevlig eftersom 

företaget kan ha gjort något fel och då får kommentaren ett svar. Intervjupersonen säger att 

man inte kan vara tyst för att man då blir misstänksam. De är alltid vänliga och skriver minst 

ett tackmeddelande men ibland även en motfråga då det passar för att hålla igång 

diskussionen. Även fast DoIdea är specialister så menar Thoralf att det finns mycket kunskap 

där ute vilket är anledningen till deras ödmjukhet. Enligt Thoralf är tvåvägskommunikationen 

inte en viktig faktor för att företaget ska upprätthålla bloggen och att de ändå skulle blogga. 

  



38 
 

Av intervjupersonen framgår det att företagsbloggen hjälpt DoIdea att differentiera sig från 

deras konkurrenter då de har konkurrenter som jobbar med exakt samma metod och exakt 

samma buyer personas. De skriver om samma ämnen på sina bloggar men DoIdea har ett 

annat tillvägagångssätt och genom kommentarsfälten på LinkedIn uppfattas de som pålitliga 

och bra experter. De hoppas även på att bloggen jobbar upp deras sökmotorrankning då 

konkurrensen inom inbound marketing är hård i Sverige. Dock är differentieringen enligt 

Thoralf inte en viktig faktor för DoIdea att upprätthålla företagsbloggen. 

  

DoIdeas företagsblogg har gjort att deras hemsida fått fler besökare då bloggen är deras 

största trafikkälla och är kopplad till hemsidan. Bloggen används enligt Thoralf i form av en 

sökmotoroptimering då de i förväg väljer sökord, och de har på Google sett över 

konkurrensen och därmed möjligheten att jobba upp sig. Företaget jobbar aktivt med texterna, 

internlänkarna samt URL både on page och off page, vilket också görs för 

sökmotoroptimering. Dock påstår Thoralf att mottagaren går i enlighet med hans åsikt före en 

sökmotor vid en anpassning, vilket även förklaras vara en riktning som Google är på väg mot 

då det inte längre är viktigt att ha exakta ord utan att man använder variationer av exempelvis 

plural och singular. DoIdea förklaras därmed inte vara så mycket beroende av densiteten av 

nyckelord och sökmotoroptimering är inte en viktig faktor för upprätthållningen av företagets 

blogg. 

  

“Vi har fått förfrågningar att medverka i podcast och evenemang tack vare bloggen, 

framförallt via Linkedin där det sprids och drar till folk. Vi har fått bra publicitet i vårt 

affärsområde på grund av bloggen.” (Thoralf Lindström, DoIdea, 2017-05-05) 

  

För DoIdea har företagsbloggen absolut visat sig vara ett bra PR-verktyg. Företaget har fått 

en bra publicitet i sitt affärsområde på grund av bloggen och kundernas åsikter samt attityd 

gentemot företaget har förstärkts. Kunderna har fått bilden av att DoIdea är ett seriöst och 

pålitligt företag vilket blir en bekräftelse av deras position och hur de vill framstå. Att 

bloggen har visat sig vara ett bra PR-verktyg för DoIdea är dock inte en viktig faktor för 

företaget att upprätthålla verktyget. 

  

Thoralf berättar att DoIdea har lyckats skapa och upprätthålla relationer med kunder sedan 

bloggen börjat användas då de visat att de är ett kunnigt företag. De vet att deras befintliga 

kunder fortfarande läser och prioriterar deras tips trots att de egentligen är mättade, vilket för 
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dem kan vara ett bra argument att ha i bakfickan vid eventuell argumentation med sina chefer 

för att fortsätta med sitt arbetssätt. Enligt innehållsspecialisten använder DoIdea 

företagsbloggen för att sträva efter en bättre relation till deras potentiella kunder, som är det 

största fokuset. Det erbjuds vissa inslag som hjälper dem att få ut det mesta av den här 

plattformen som DoIdea jobbar med, men relationsskapandet har inte varit en viktig faktor 

för företaget att upprätthålla sin företagsblogg. 

  

Thoralf säger att det är svårt att säga ifall kännedomen om företaget ökat sedan de börjat 

företagsblogga då de för tre år sedan var ett annat företag med en annan inriktning. Däremot 

har kännedomen om deras nya inriktning ökat sedan de började blogga. Förut var företaget 

resurskonsulter som tog betalt per timme medan de nu är en byrå som skapar värde. Då 

DoIdea sprider sin kompetens via bloggen och då bloggen är platsen där de lever som de lär 

har företagsbloggen haft en inverkan på deras varumärke. Thoralf anser dock att en 

byggnation av en identitet är svårt inom B2B då det är svårt att få en känslomässig relation 

till ett tungt företag, men han menar att de hoppas att de framstår som experter. 

Varumärkesbyggandet har inte varit en viktig faktor för att DoIdea ska upprätthålla 

företagsbloggen. 

  

Innehållspecialisten Thoralf avslutar med att DoIdea är övertygade om att inbound marketing 

funkar med hjälp av blogg vilket gör att de måste blogga, så skapandet av bloggen var inte för 

att blogga utan för att kunna leva på metoden inbound marketing. Den faktorn som är viktig 

för DoIdea att upprätthålla bloggen är att de som företag jobbar aktivt med att förmedla 

bloggen till andra företag. De är inte ett klassiskt företag som har en annan core business som 

i sin tur säljer andra tekniska lösningar. DoIdea säljer det som innebär att producera lösningar 

och bloggar, vilket är den största faktorn till varför de gör det och då det hjälpt företaget att få 

in nya intresserade individer förklarar intervjupersonen. 

  

Av intervjuns nämnda faktorer menar Thoralf att varumärkesbyggande, sökmotoroptimering 

och relationsbyggande har varit viktigare än övriga faktorer och att bloggen som PR-verktyg 

inte är så viktigt för dem. Företaget måste ha en blogg på grund av området som de är 

verksamma inom och det vore konstigt ifall de inte hade en blogg. Thoralf förklarar att de 

nämnda faktorerna inte kommer som en överraskning när det gäller att upprätthålla en blogg. 
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5. Analys 
Empirin som har samlats in har nedan kopplats samman och analyserats utifrån relevant teori 

ur det teoretiska ramverket och denna analys har delats upp i områdena spridning av kunskap 

och information, tvåvägskommunikation genom kombination, bloggning för bättre rankning, 

företagsblogg som PR-verktyg, strävan efter en bättre relation samt varumärkesbyggande 

genom företagsbloggen. 

 

5.1 Spridning av kunskap och information 

I enlighet med redogörelsen av Jin & Liu (2010) formas innehållet i bloggar för att det ska 

anpassas till publiken och vara trovärdigt. Detta går att identifiera i de svar som samtliga 

respondenter, förutom PwC, anger då de hävdar att deras blogginlägg anpassas till läsare 

genom fiktiva målgrupper i form av personas för att de ska kunna föreställa sig vad just vissa 

personer är intresserade av. PwC menar dock att deras inlägg anpassas till läsarna men 

däremot sker detta genom att bloggen är indelad inom olika områden där beskattning utgör ett 

exempel. Företaget kan då genom mätning av antalet klick veta vilka inlägg som är mest 

intressanta för att på det sättet anpassa framtida texter. iStone och DoIdea delar uppfattningen 

om att en bättre anpassning görs genom att andra avdelningar eller anställda kan hjälpa till 

med anpassningen av texter genom korrekturläsning och förfining. 

  

Gurak et al. (2004) redogör för att bloggar kan ha en eller flera författare men Cox et al. 

(2008) förklarar att det inte är enkelt att kontrollera elektroniska publiceringar och att det 

därför är av vikt för företag att de anställda är pålitliga och kan kommunicera med publiken. 

Av respondenterna menar samtliga förutom iStone att alla anställda i respektive företag 

skriver på företagens blogg. iStone poängterar att det är företagets konsulter som är experter 

som i sin tur skriver blogginläggen för företaget. Anledningen till detta är att experterna 

förklaras ha god förståelse för ämnet vilket leder till att det som skrivs betraktas som 

trovärdigt. Zooma förklarar att deras ambition är att bland annat att utbilda och guida, genom 

att alla anställda får skriva bloggen, medan PwC menar att en positiv syn skapas då det syns 

att varje anställd har skrivit ett par artiklar. InventiveBoard konstaterar att resurserna för 

företaget är begränsade då det är ett uppstartsföretag vilket orsakar att entreprenören får 

mycket att göra själv i början, men att de övriga också skriver inlägg. På DoIdea lever 

samtliga anställda som de lär och de anser att man måste ha inbound-marketing i ryggmärgen 

ifall man ska jobba med metoden, vilket förklarar faktumet att alla anställda på DoIdea 

skriver i företagsbloggen. 
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Enligt Ma & Zhang (2007) kan kunskap skapas och spridas genom företagsbloggar då 

information publiceras och direkt kommunikation förs med som människor ansluter sig till 

bloggen. Detta stämmer överens med samtliga respondenters arbete med företagsbloggen. 

Zooma säger att en viktig anledning för att upprätthålla bloggen är just att sprida sin kunskap 

och information för att kunna locka kunder och skapa en ökad kundnöjdhet samt att bloggen 

är ett verktyg som kan ta affären online. Även InventiveBoard menar att syftet med att blogga 

är att erbjuda kunskap till andra företag och iStone förklarar att de har varit aktiva med att 

marknadsföra sin kunskap. PwC och DoIdea berättar om att spridning av information är 

viktigt för att hålla bloggen vid liv.  

 

5.2 Tvåvägskommunikation genom kombination 

Bloggar är ett verktyg som har potential för att skapa en normativ och ideal 

tvåvägskommunikation konstaterar Schultz et al. (2011). Författarna konstaterar även att 

bloggen är ett effektivt kommunikationsverktyg för företag att förbättra sitt rykte. I linje med 

forskarna konstaterar alla respondenter, förutom PwC, att de har sett hur företagsbloggen har 

förbättrat företagets rykte. Rim & Song (2013) forskning redogör för hur en tillämpning av en 

tvåvägskommunikation visat sig oumbärlig genom en företagsblogg, dock konstaterar 

InventiveBoard att de inte kan föra en tvåvägskommunikation via företagsbloggen då fokuset 

har legat på andra faktorer som har ansetts vara viktigare. PwC har en kommentarsfunktion 

som möjliggör en tvåvägskommunikation med deras konsumenter, men den har inte visat sig 

vara lika lyckad som de hade hoppats och de har också lagt fokuset på andra faktorer som 

exempelvis spridningen. Även iStone och DoIdea trodde att kommentarsfunktionen som 

företagsbloggen erbjuder skulle vara mer givande men det är andra faktorer som har spelat en 

större roll i upprätthållandet av företagsbloggen. Zooma är det enda företaget som kan 

konstatera att tvåvägskommunikationen som företagsbloggen erbjuder, varit en viktig faktor 

för upprätthållandet av kommunikationsverktyget. För Zoomas del är det även att dela med 

sig av kunskap och information, samt att bygga förtroende. 

  

PwC är det enda företaget i studien som nämner att de tar bort opassande kommentarer från 

sitt kommentarsfält. Samtliga företag, förutom InventiveBoard som inte har en 

kommentarsfunktion, svarar att de alltid möter kommentarerna som de får, både negativa och 

positiva. Zooma och DoIdea menar att det blir badwill om man låter kommentarer vara 



42 
 

obesvarade och att det kan, tack vare kommentarerna man svarar på, vara så att man 

uppmärksammas på något sätt. 

  

Enligt Taylor & Perry (2005) så brukar företag kombinera strategier för att skapa både en- 

och tvåvägskommunikation och i linje med forskarna så redogör samtliga respondenter för att 

de använder andra webbtjänster som exempelvis LinkedIn eller Facebook för att nå ut till rätt 

målgrupp och för att kunna föra tvåvägskommunikation med sina kunder. Rust & Lemon 

(2001) forskning tyder på att företag har möjligheten att differentiera sig mot sina 

konkurrenter genom kommunikation, personalisering och förtroende. Alla företag i studien 

var eniga om att företagsbloggen har hjälpt dem att differentiera sig mot sina konkurrenter. 

Enligt de undersökta företagen har differentieringen varit en viktig faktor till upprätthållandet 

av bloggen, förutom företaget DoIdea som menar att de hade haft bloggen även om den inte 

hade hjälpte dem att differentiera sig mot konkurrenterna.  

 

5.3 Bloggning för bättre rankning 

Zilincan (2015) påstår att sökmotoroptimering är en del av marknadsföringsmetoden inbound 

marketing som förklaras ha sitt fokus på att dra kunder till ett företag. I linje med forskaren 

menar Zooma att företagsbloggen varit ett bra verktyg för att jobba med inbound-metoden. 

iStone lyfter vikten av att inte störa kunderna utan att locka dem genom inbound-metoden 

men att det är viktigt att veta vad Google tycker om för att kunna inkludera bra taggar och 

ord, vilket gör bloggen till ett bra verktyg för detta. Även DoIdea påstår att inbound-metoden 

är effektiv då företaget jobbar enligt metoden genom att bland annat jobba upp sin 

sökmotorrankning och därmed anpassa sitt innehåll till kunderna. 

  

Shih et al. (2013) menar att en sökmotoroptimering kan leda till en hög rankning för en 

hemsida i sökresultat då specifika ord eller fraser söks på en sökmotor. Samma forskare 

förklarar att detta kan påverka viktiga beslut som görs av potentiella och befintliga kunder 

och leda till en enorm avkastning. För Zooma har sökmotoroptimering varit viktigt för att 

upprätthålla bloggen och användning av rätt ord på bloggen har gjort att man slipper lägga 

mycket pengar för att hamna längst upp på sökmotorer vid sökningar. Företaget menar att det 

är av vikt att avväga folks sökningar för att dessa ord ska vävas in i texterna. Detta går att 

koppla med påståendet av Zhang & Dimitroff (2005) då forskarna menar att en 

sökmotoroptimering inte är lätt, men leder till en hög synlighet i sökmotorresultatet. PwC 
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menar att Zooma har hjälpt dem med att hitta rätt sökord samt att de ser stort på att synas på 

exempelvis Google och att det har varit en viktig faktor för att kunna upprätthålla 

företagsbloggen. För att InventiveBoard ska sökmotoroptimera används Wordpress som ger 

tips på hur företaget kan förbättras inom optimeringen som leder till fler besökare, vilket lett 

till viljan för att bloggen ska upprätthållas. 

  

iStone konstaterar att sökmotoroptimering är en viktig faktor för upprätthållandet av bloggen 

men att detta kan leda till en tråkig upplevelse vid bloggläsning vilket gör att man inte alltid 

tar stor hänsyn till att fokusera på att inkludera rätt ord och fraser. Dessutom påstår iStone att 

en optimering är till hjälp för att öka trafiken, vilket går ihop med Shih et al. (2013) som 

menar att en stadig trafiknivå kan genereras genom sökmotoroptimering. DoIdea förklarar att 

sökmotoroptimering inte är en viktig faktor för DoIdeas val att upprätthålla bloggen, men att 

de aktivt jobbar med att bevaka Google och se till att de på i förväg väljer rätt ord. 

Företagsbloggen har bland alla företag i denna studie visat sig användbar för sökoptimering, 

vilket är i linje med Paraskevas et al. (2011) som redogör för att bloggar kan vara effektiva 

för att nå en högre rankning på en sökmotor. 

 

5.4 Företagsblogg som PR-verktyg  

Enligt Smith (2014) så har Public relations fokuset på strategisk ledning, organisationens mål, 

ömsesidig förståelse, Goodwill och det allmänna intresset. Rim & Song (2013) menar att 

företagsbloggen har potential för utövare att dela med sig av sina aktiviteter och åsikter med 

sin publik och därmed som ett PR-verktyg. Hutton (2001) beskriver hur Public relations har 

blivit känt för att utveckla ömsesidig Goodwill och en ömsesidig förståelse mellan företaget 

och kunderna. I linje med forskarna anser alla företag att företagsbloggar visat sig vara ett bra 

PR-verktyg för företaget och PwC konstaterar till och med att företagsbloggen har visat sig 

vara det kraftfullaste PR-verktyget företaget hittills har haft. InventiveBoard svarar att 

företagsbloggen som PR-verktyg differentierar företaget mot sina konkurrenter och att de får 

ut kunskap genom bloggen. DoIdea svarar att de har fått förfrågningar om att medverka i 

podcast och evenemang tack vare bloggen och att den även har bidragit med bättre publicitet. 

  

Grunig (1992) konstaterar att organisationen måste ha en direktör som är medveten om hur 

Public relations fungerar men dock svarar alla företag, förutom iStone, att alla i företaget 

skriver inlägg och att det har bara setts som positivt. Hutton et al. (2001) menar att Public 

relations används för att påverka hur en organisation uppfattas av olika grupper av 
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intressenter. PwC och InventiveBoard svarar att de inte vet om kundernas åsikter och 

attityder har påverkats på grund av bloggen då det är svårt att mäta. Zooma anser att bloggen 

inte har förändrat kundernas attityder och åsikter om företaget medan iStone kan se att de har 

fått nöjdare kunder. DoIdea anser att bloggen har förstärkt bilden av företaget som mer 

seriösa och pålitliga. Samtliga företag svarar att bloggen som PR-verktyg har varit en viktig 

faktor för upprätthållandet av kommunikationsverktygen, förutom DoIdea som säger att de 

hade fortsatt blogga även om den inte visade sig vara en bra PR-verktyg. 

 

5.5 Strävan efter en bättre relation 

Enligt Palmatier et al. (2008) kan relationer skapas och upprätthållas mellan kunder och 

säljare genom aktiviteter inom relationsmarknadsföring medan Ravald & Grönroos (1996) 

hävdar att en stabil, ömsesidig och långsiktig relation kan förstärkas mellan företag och 

kunder. Zooma, InventiveBoard och iStone medger att relationsskapandet som 

företagsbloggen möjliggör med både nya och befintliga kunder har varit en viktig faktor för 

att deras företagsblogg ska upprätthållas. Zooma och InventiveBoard menar att de har lyckats 

med relationsskapandet genom att uppdatera samtliga kunder med information och kunskap. 

iStone upplever att deras relationsskapande har möjliggjorts genom att företaget har lyckats 

skapa ett värde på sin blogg då sammanfattningar publicerats på bloggen och nyhetsbrev har 

uteslutits. 

  

Att skapa värde är enligt Ravald & Grönroos (1996) en framgångsrik konkurrensstrategi och 

en viktig beståndsdel inom relationsmarknadsföring. PwC förklarar dock att företaget har 

över 60’000 kunder och att det av företagets stora storlek varit svårt att mäta ifall deras blogg 

har lyckats skapa relationer med nya och befintliga kunder. Dock har PwC en strävan mot att 

ha en bättre relation till sina kunder och att det är deras anledning till att relationsskapandet 

ses som en viktig faktor för upprätthållandet av bloggen. DoIdea anser liksom Zooma och 

InventiveBoard att de lyckats skapa och upprätthålla relationer genom att sprida kunskap via 

sin blogg men att det inte varit en viktig faktor för att DoIdea ska fortsätta upprätthålla 

verktyget. 

  

Alla företag i studien strävar efter en bättre relation med sina kunder. Zooma förklarar dock 

mer specifikt att de fokuserar på detta genom en ökning av sin visibilitet samt spridning av 

bloggens innehåll på LinkedIn. Gemensamt för DoIdea och InventiveBoard är att de har ett 

större fokus på att genom bloggen sträva efter en bättre relation med de potentiella kunderna. 
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DoIdea anser att det beror att de befintliga redan läser deras blogg och är mättade. Då 

samtliga företag strävar att efter skapa bättre relationer går kopplingen att dras med Palmatier 

et al. (2008) som påstår att relationer kan skapas även oemottagliga kunder ifall det sker en 

tillräcklig ansträngning från företagens sida. 

 

5.6 Varumärkesbyggande genom företagsbloggen 

Abratt & Kleyn (2010) lägger vikt på att ett starkt varumärke utvecklas genom det företag vill 

uttrycka. Att bygga en identitet och ett starkt varumärke handlar om vad organisationen är 

och vad den söker att vara menar forskarna. Grunig & Huang (2000) beskriver hur företag 

kan stärka sitt varumärke genom att använda en plattform för varumärkesbyggande och 

Kelleher (2009) understryker att företagsbloggar är en plattform för varumärkesbyggande. 

För InventiveBoard var varumärkesbyggande en stor del till att de startade företagsbloggen 

och kännedomen om företaget har ökat sedan företagsbloggen skapades. Företagsbloggen är 

även ett sätt för InventiveBoard att arbeta med sin marknadsföring. Förutom InventiveBoard 

har även resterande företag i studien svarat att kännedomen om deras företag har ökat i takt 

med företagsbloggen. Zooma svarar att de vill vara kända genom specifika sökord såsom 

Online Marketing. Zooma och InventiveBoard berättar hur företagsbloggen har hjälpt 

företaget att bygga en identitet medan DoIdea, PwC och iStone anser att bloggen inte alls 

spelar någon roll i identitetsbyggandet utanför företaget. De två sistnämnda företagen menar 

dock att det internt inom företaget har byggts upp en känsla av stolthet bland medarbetarna 

och PwC förklarar mer specifikt att det beror på att de är ensamma inom sitt affärsområde om 

att ha en företagsblogg. 

  

Balmer (2012) forskning tyder på att ett starkt varumärke är unikt och ger en stor strategisk 

fördel för organisationer som satsar på varumärkesbyggande. Zooma menar att man inte kan 

fylla varumärket i sig utan att det är experterna och personerna som fyller varumärket. De 

menar att man mer litar på människor som bygger varumärket än loggor och reklam som 

kostar dyrt. I linje med Zooma menar Kay (2006) att varumärkesbyggande är ett sätt för 

företag att skapa förtroende, stabilitet och differentiering bland sina konkurrenter. Zooma 

menar att man bygger varumärket starkare genom att experter finns tillgängliga och svarar på 

kommentarer, och på så sätt bygger man varumärket genom medarbetarna. PwC konstaterar 

att de är ett så pass stort företag att de ligger uppe med Amazon och Google och att de inte 

kan se att företagsbloggen har haft en inverkan på deras varumärke. InventiveBoard svarar på 
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att de försöker stärka varumärket genom bloggen medan iStone och DoIdea konstaterar också 

att bloggen har haft en inverkan på varumärket. 

  

För InventiveBoard har varumärkesbyggandet och att hitta nya kunder varit den viktigaste 

faktor för upprätthållandet av företagsbloggen. Avslutningsvis svarar Zooma och iStone att 

varumärkesbyggandet har varit en viktig faktor för upprätthållandet av företagsbloggen. PwC 

och DoIdea tycker att andra faktorer har varit viktigare för upprätthållandet av 

företagsbloggen och DoIdea är övertygade om att inbound-marketing fungerar med hjälp av 

bloggen och att det är därför som de själva måste använda kommunikationsverktyget, för att 

kunna leva på metoden. 
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6. Slutsats 
Syftet med denna studie har varit att undersöka och få förståelse för vilka faktorer som är 

viktiga för att företag ska upprätthålla sin företagsblogg som ett kommunikationsverktyg och 

besvara frågeställningen: Vilka faktorer är viktiga för att företag ska upprätthålla sin 

företagsblogg som ett kommunikationsverktyg? Nedan presenteras slutsatser som redogör för 

vilka faktorer som har visat sig vara viktiga för att, ur ett företagsperspektiv, upprätthålla en 

företagsblogg. 

  

Utifrån analysen av studiens empiri har det framgått att spridning av kunskap och information 

har identifierats som en viktig faktor för att upprätthålla företagsbloggen. Detta genomförs på 

bästa sätt genom att alla anställda har ett engagemang i företagsbloggen för att på så vis 

framföra de anställdas och företagets kunskap. En slutsats är att spridning av kunskap och 

information är en viktig faktor för att företag ska upprätthålla sin företagsblogg som ett 

kommunikationsverktyg. 

  

Samtliga företag har även uttryckt att deras företagsblogg har hjälpt dem att differentiera sig 

mot sina konkurrenter och differentieringen som företagsbloggen möjliggör har visat sig vara 

en viktig faktor för att bloggen ska upprätthållas. Detta leder till en slutsats om att 

differentiering har visat sig vara en viktig faktor för att företag ska upprätthålla sin 

företagsblogg som ett kommunikationsverktyg. 

  

Studien har resulterat i att en företagsblogg enskilt inte kan erbjuda en gynnsam 

tvåvägskommunikation. Företagen väljer att kombinera sin företagsblogg med andra 

strategier i form av andra webbtjänster och sociala medier för att uppnå en 

tvåvägskommunikation med sina kunder. En slutsats är att företagsbloggens 

tvåvägskommunikation via kombination med andra strategier är en viktig faktor för att 

företag ska upprätthålla sin företagsblogg som ett kommunikationsverktyg. 

  

Utifrån studiens analys framgår det att sökmotoroptimering kan förbättra företagsbloggens 

synlighet vid en sökning av specifika ord på sökmotorer, vilket har lett till respondenternas 

vilja att upprätthålla bloggen. Således är en slutsats att sökmotoroptimering är en viktig faktor 

för företag att upprätthålla sin företagsblogg som ett kommunikationsverktyg. 
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Företagsbloggen har i denna studie identifierats som ett starkt PR-verktyg av anledningar som 

är specifika för varje enskilt företag. En slutsats är att en företagsblogg som ett verktyg inom 

ramen för Public relations har visat sig vara en viktig faktor för att företag ska upprätthålla 

sin företagsblogg som ett kommunikationsverktyg. 

  

Det har visat sig vara viktigt att skapa värde, öka visibilitet och möjliggöra relationer till 

kunder. En slutsats utifrån detta är att relationsbyggande som en företagsblogg erbjuder är en 

viktig faktor för att företag ska upprätthålla sin företagsblogg som ett 

kommunikationsverktyg. 

  

Varumärkeskännedom har visat sig spela en mindre roll för större företag än för mindre 

företag som värderar varumärkesbyggande via en företagsblogg mer. Därmed är en slutsats 

att varumärkeskännedom är en viktig faktor företag som är av storleksmässig mindre karaktär 

att upprätthålla sin företagsblogg som ett kommunikationsverktyg. 

  

Slutsatserna som redogörs ovan har utifrån studiens teoretiska referensram, empiri och analys 

kommit fram till vilka faktorer som är viktiga för att företag ska upprätthålla sin 

företagsblogg som kommunikationsverktyg. 
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7. Avslutande diskussion 
Studien har bidragit med en bättre förståelse för hur tjänsteföretag som är verksamma inom 

området Business-to-business (B2B) använder sig av sin företagsblogg som ett 

kommunikationsverktyg. Utifrån detta har vi kunnat se över och identifiera skillnader som 

finns bland tjänsteföretag som är verksamma inom marknadsstrategin B2B och driver en 

företagsblogg. 

  

Resultaten har gett oss en insyn i att det finns en mängd olika attribut och faktorer som 

präglar olika företags sätt att jobba med sin företagsblogg trots att alla förhåller sig till B2B. 

Det som hade störst inverkan på företags svar var hur stort ett företag är och på grund av 

företagens storlek kunde svaren variera och vissa faktorer för upprätthållandet av en 

företagsblogg kunde därmed vara mer viktigt för ett mindre företag än för ett större företag. 

Utifrån svaren vi fick av respondenterna insåg vi att studien hade varit mer specifik och 

korrekt om ett storleksurval hade tillämpats. Vidare kunde svaren vara av annorlunda 

karaktär ifall vi hade gjort ett urval av intervjupersonernas position i företaget och enbart valt 

att intervjua personer med en specifik position inom respektive företag. Detta på grund av att 

samtliga respondenter i denna studie hade olika positioner i sina företag, vilket kan ha präglat 

respondenternas syn på de ställda frågorna och därmed svaren som angavs. 

  

Att kommunicera ut kunskap och information samt att skapa relationer har varit en 

gemensam faktor för samtliga företags syfte med att upprätthålla sin företagsblogg som ett 

kommunikationsverktyg. Storleken på företagen kunde dock ha en inverkan på företagens syn 

på varumärkesbyggande genom företagsbloggen då exempelvis PwC, som är ett stort och 

internationellt företag, inte såg varumärkesbyggande som en viktig faktor medan 

InventiveBoard är ett uppstartsföretag som ser stort på varumärkesbyggande. Ett företags 

affärsinriktning har också visat sig vara avgörande för företagens syn på en företagsblogg 

som kommunikationsverktyg. Detta då exempelvis DoIdea har en affärsinriktning som 

förutsätter att företaget har en företagsblogg och samtliga undersökta faktorer som bloggen 

präglas av har därmed inte varit viktiga för att DoIdea ska upprätthålla sin företagsblogg. 

 

Faktorer som är viktiga för att företag ska upprätthålla sin företagsblogg kan variera beroende 

på företagens affärsinriktning och storlek. Därmed är studien inte fullständigt överförbar 

inom hela marknadsstrategin Business-to-business, tjänstebranschen men även andra 

branscher som kan tillämpa företagsblogg som kommunikationsverktyg.  
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7.1 Förslag på vidare forskning 

Som det tidigare har diskuterats är studiens resultat inte fullständigt överförbart. Därmed är 

ett förslag att genomföra samma undersökning inom andra marknadsstrategier i 

tjänstebranschen eller en annan bransch där företag kan tillämpa en företagsblogg som ett 

kommunikationsverktyg. Detta för att se ifall det finns skillnader i vilka faktorer som anses 

vara viktiga för att företag i en annan bransch ska upprätthålla sin företagsblogg som ett 

kommunikationsverktyg. 

  

För vidare forskning kan denna studie utgöra en grund för att undersöka djupare hur 

företagsbloggar kan användas som kommunikationsverktyg bland företag med 

storleksmässiga och affärsinriktade likheter. Detta genom att exempelvis göra en 

undersökning med enbart stora eller små företag för att undersöka huruvida resultaten blir 

identiska för företag som är storleksmässigt lika. 
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Bilaga 
Intervjuguide 

Inledande frågor 

● Berätta kort om företaget och din position i företaget? 

● Hur länge har du jobbat med företagsbloggen? 

 

Företagsbloggar 

❖ Varför valde ni att ha en företagsblogg från början?  

➢ Hur länge har ni haft den?  

➢ Hade ni i syfte att uppdatera era kunder med hjälp av företagsbloggen? 

❖ Anpassar ni era inlägg och innehållet till läsarna?  

❖ Vem skriver den?  

➢ Varför just den personen?  

➢ På vilket sätt kan det påverka bloggen? 

 

En och tvåvägskommunikation 

❖ Kan ni via företagsbloggen föra en tvåvägskommunikation med kunderna? 

➢ Hur ser ni på kommentarsfunktionen?  

➢ Skapar den en bättre interaktion?  

➢ På vilket sätt möter ni kommentarerna? 

❖ Har tvåvägskommunikationen eller envägskommunikationen som bloggen erbjuder 

varit en viktig faktor för att ni ska upprätthålla bloggen? 

 

Differentiering  

❖ Har er företagsblogg hjälpt er att differentiera er från era konkurrenter på marknaden 

genom kommunikation, personalisering och förtroende?  

❖ Har detta varit en anledning till att upprätthålla bloggen?  

 

Sökmotoroptimering 

❖ Har ni fått fler besök på hemsidan sedan ni började företagsblogga?  

➢ Är bloggen kopplad till hemsidan?  

❖ Använder ni företagsbloggen i form av en sökmotoroptimering genom att ha särskilt 

innehåll i inläggen som exempelvis speciell struktur, ord, fraser eller länkar, för att på 

så sätt locka de önskade kunderna när de söker på en sökmotor som exempelvis 

Google?  

❖ Har sökmotoroptimering som bloggen erbjuder varit en viktig faktor som gjort att ni 

valt att upprätthålla bloggen?  

 

Public relations 

❖ Har företagsbloggen visat sig vara ett bra PR-verktyg för ert företag? 

➢ Har bloggen ändrat era kunders åsikt och attityd om företaget?  

❖ Har bloggen som PR-verktyg varit en viktig faktor för att ni ska upprätthålla bloggen? 



 

 

 

Relationsmarknadsföring 

❖ Sedan ni börjat använda företagsbloggen, har ni lyckats skapat och upprätthålla 

relation till era kunder?  

➢ Använder ni företagsbloggen för att sträva efter en bättre relation till era kunder? 

❖ Har relationsskapandet som bloggen erbjuder varit en viktig faktor för att ni ska 

upprätthålla bloggen? 

 

Varumärkesbyggande 

❖ Har kännedomen om ert företag ökat sedan ni har börjat företagsblogga?  

❖ Har er företagsblogg haft en inverkan på ert varumärke? 

➢ Har företagsbloggen hjälpt er att bygga en identitet? 

➢ Hur upplever ni att företagets rykte har påverkats av företagsbloggen? 

❖ Har varumärkesbyggandet varit en viktig faktor för att ni ska upprätthålla bloggen?  

 

Allmänt 

❖ Finns det andra faktorer som vi inte har tagit upp, som har varit viktiga för att 

upprätthålla företagsbloggen?  

➢ På vilket sätt har dessa varit givande för företaget? 

 


