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Sammanfattning 

 

Titel:   Bloggen: ett effektivt marknadsföringsverktyg? 

- en studie om bloggen som IT-strategi 

Kurs:   Företagsekonomi C, kandidatuppsats 15 högskolepoäng, inriktning 

Service Management. 

Uppsatsförfattare:  Lina Bratt och Samira Mchater. 

Handledare:  Göran Grape och Hans Zimmerlund. 

Nyckelord: Sociala medier, blogg, relationsmarknadsföring samt 

transaktionsmarknadsföring. 

Bakgrund:  Ur bakgrunden framgår att då konsumtionsmönstret ständigt är i förändring 

och internetanvändandet ökar och skapar fler möjligheter för interaktion så 

framkommer nya medier för företag att ta tillvara på i sin marknadsföring. 

Det finns två vägar att gå för företag som ämnar använda sig sociala medier; 

att själva förfoga över information eller ta hjälp av någon utomstående.  

Problemformulering:  Vilka faktorer är viktiga för företag vid val av sociala medier för att nå 

långsiktig överlevnad? 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera personliga bloggar 

och företagsbloggar som IT-strategi. 

Metod:  Uppsatsen utgår från ett hermeneutiskt synsätt och författarna kommer att 

använda en kvantitativ ansats i form av en enkätundersökning. 

Teorier: Consumer Behaviour, Köpprocessen, Involvement Theory, affärsidé, 

varumärkesstrategier, Totalkommunikation, Word-of-mouth/web samt 

Service Profit Chain. 

Empiri:  Empirin består av resultatet från enkätundersökningen. 

 

Resultat:  Resultatet visar på att bloggen är effektiv som IT-strategi men att företaget 

bör anpassa sitt val av blogg utifrån de produkter de säljer. 

Slutsats:  För företag som strävar efter att nå långsiktig överlevnad blir involvering, 

kommunikation samt lojalitet viktiga faktorer. Det är också viktigt för dessa 

att utgå från ett relationsperspektiv. 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title:   The blog: an effective tool of marketing? 

– a study about the blog as an information technology strategy 

Course:   Business Administration C, Bachelor’s essay 15 hp, 

Service Management. 

Authors:   Lina Bratt and Samira Mchater. 

Tutors:   Göran Grape and Hans Zimmerlund. 

Key words:  Social media, blog, relationship marketing and transaction marketing. 

Background:  The background shows that since the consumption patterns constantly are 

changing and the Internet usage is growing it creates more opportunities for 

the companies to interact through new media. There are two ways to go for 

companies that intend to use social media as a marketing strategy, to be in 

the possession of their own information or get help from a third party. 

Problem definition:  What factors are important in the long term survival of the companies when 

choosing a social media? 

Objective:  The objective of this essay is to analyze and evaluate the personal blog and 

the company blog as an information technology strategy. 

Method:  The essay will have a hermeneutic and quantitative approach in the form of a 

survey. 

Theories:  Consumer Behavior, The Buying Decision Process, Involvement Theory, 

Business Concept, Branding, Total Communication Theory, Word-of-

mouth/web and Service Profit Chain. 

Empiric:   The empiric will consist of the results from the survey. 

Results:  The result shows that the blog is effective as an information technology 

strategy however the companies should adapt their choice of blog to the 

products that they sell. 

Conclusion:  Important factors for companies that seek long-term survival are 

involvement, communication and loyalty. It is also important to use a 

relationship marketing approach. 
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1. Inledning  

 
I detta kapitel presenteras problembakgrund, problemdiskussion, problemformulering, syfte samt 

avgränsning. 

 
 

Fenomenet blogg, som är en svensk förenkling av engelskans web log är en typ av social media som i 

stora drag kan sammanfattas till en offentlig dagbok på Internet. Dock är det mer komplicerat än så. En 

blogg kan användas som ett politiskt verktyg, som en marknadsföringskanal för nya produkter och 

debattforum.
1
 Man brukar tala om att det existerar fyra typer av bloggar; åsiktsbloggar, 

företagsbloggar, branschbloggar samt nyhetsbloggar.
2
 

1.1 Problembakgrund 

Innan konsumtionssamhällets början rådde självhushållning i Sverige vilket innebar att hushållen själva 

producerade det man konsumerade. Under 1700- och 1800-talet sjönk självhushållningen och istället 

föddes ett intresse att konsumera andra saker än det man själv kunde producera. Marknadsplatser 

uppkom och man började handla med pengar. Så småningom ersatte speceriaffärerna 

marknadsplatserna. Dessa kom att bli allt vanligare och karaktäriserades av en stark personlig kontakt 

mellan köpare och säljare. Konsumtionen under den här perioden var inriktad på försörjning av hushåll 

och inte vinstmaximering.
3
 

Under 1900-talet, i och med den industriella revolutionen och masskonsumtionens uppkomst, blev 

klassgränserna alltmer diffusa och konsumtionen blev mer allmän. Den industriella konsumtionen blev 

grunden till varuhusens uppkomst. Man kunde nu strosa omkring i diverse affärer utan något vidare 

köptvång vilket tidigare inte var möjligt. Nu fick marknadsföring allt större kraft för att locka till sig nya 

kunder. Dessutom hade säljpersonalen, som hade ett stort symboliskt värde, makten att påverka 

konsumenten genom att tillfredställa dennes behov. 

I Sverige var Nordiska Kompaniets öppnande på Hamngatan i Stockholm, 1915, starten för varuhusens 

utbredning. Här visades produkter och varor upp i en tilltalande miljö som lockade till mer än teknisk 

funktionalitet. Upplevelsekonsumtionen hade tagit sin början.
4
 

Om man övergår till dagens konsumtionssamhälle så kan man tydligt se en prägel av produkter och 

tjänster som betonar vikten av känslor och identitet. Enligt Postens företagartidning Du&Co söker 

konsumenter produkter som de kan identifiera sig med när det gäller etik och moral. Även den ökade 

                                                 
1
 http://borjablogga.se/vad-ar-en-blogg/ 

2
 http://internetworld.idg.se/2.1006/1.81574 

3
 Hedenborg & Morell 2006 

4
 http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_401581.svd 

http://borjablogga.se/vad-ar-en-blogg/
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betydelsen av Internet som marknadsföringskanal betonas, där tekniken gör det möjligt att tala till större 

grupper vilket konsumenterna tycks efterfråga.
5
 Detta har även lett till att personliga rekommendationer, 

som tidigare endast skedde ansikte till ansikte, idag får en större genomslagskraft, men också att det blir 

svårare att kontrollera vad som stämmer eller inte. Idag har konsumtion kommit att bli en vardagsrutin 

och en nödvändighet men samtidigt ett nöje.
6
 

 

Konsumtionsmönstret förändras med tiden. 

 

Internet har gått från att vara ett exklusivt nätverk inom forskningsområdet till att bli ett folkligt och 

lättillgängligt kommunikationsmedel.
7
 Idag är Internet världens största nätverk av nätverk och man 

uppskattar att det finns närmare 1,6 miljarder Internetanvändare världen över.
8
 Enligt en rapport om 

privatpersoners användning av Internet framgår att runt 4,7 miljoner personer i Sverige använde Internet 

varje dag år 2003. År 2008 har den andelen Internetanvändare bland privatpersoner ökat till närmare 6 

miljoner. Det framgår ytterligare att den största gruppen Internetanvändare är de mellan 16- 24 där 97 % 

använder sig av Internet regelbundet. Det har även visat sig att gruppen äldre användare, de mellan 55-

74 år, står för den största förändringen i användandet av Internet, där man kan se en ökning under de 

senaste fem åren från 41 % till 63 % av regelbunden Internetanvändning.
9
 Enligt Ström

10
 har den 

digitala revolutionen kopplat samman allt och alla. Gränser blir allt mer diffusa vilket resulterar i en mer 

global marknad. Internet har dessutom fört med sig en större medvetenhet hos konsumenterna genom att 

de bl.a. kan jämföra produkter, söka information och kommunicera med andra över hela världen.  

 

Internetanvändandet ökar och skapar därmed nya möjligheter för interaktion. 

 

 

I takt med Internets framväxt ökar även handeln via Internet, med andra ord e-handel. Man kan säga att 

e-handeln uppkom redan på 1960-talet, i och med Internets föregångare, ARPANET, där de första 

ekonomiska transaktionerna gjordes. Men det var inte förrän 1995 som e-handeln öppnades upp för 

offentligheten då de första webbutikerna lanserades i USA. I Sverige skedde detta 1998.
11

 Enligt en 

rapport från .SE
12

 (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) fanns dock inte tillräckligt bra tekniska lösningar 

för att e-handeln skulle få det genombrott man hoppades på, då Internet inte var vidare utbrett i 

hushållen. Idag kan dock Internet närmast tyckas vara en självklarhet som de flesta har tillgång till. 

                                                 
5
 http://www.posten.se/i/d/duco/pdf/duco107_reamtidens_konsument.pdf 

6
 Husz 2004 

7
 http://ne.se/lang/internet/212601/21260101  

8
 http://www.internetworldstats.com/stats.htm 

9
 http://www.iis.se/docs/Rapport_Privatpersoners_anv_ndning_av_IT_2008.pdf 

10
 Ström 1998 

11
 http://www.jonasweb.nu/sidor/marknad/e_handel.html#1 

12
 http://www.iis.se/docs/lyckadehandel_webb.pdf 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.iis.se/docs/Rapport_Privatpersoners_anv_ndning_av_IT_2008.pdf
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Trådlös och snabb uppkoppling gör det lättare för användarna att få tillgång till och använda Internet.   

Idag står e-handeln för 4 % av den totala försäljningen i detaljhandeln
13

 och enligt Svenska Dagbladet 

har försäljningen över Internet ökat med 4,4 % i år från 2008. Detta är dock den svagaste ökningen 

sedan 2003
14

 men det kan tänkas bero på den lågkonjunktur som förelegat under det senaste året.  

Mer än tre fjärdedelar av konsumenterna uppger, enligt e-barometern, att de planerar att handla över 

nätet. Det har också visat sig vara de mellan 23-35 år som ställer sig mest positiva till e-handel.
15

  

Då många människor inte alltid har möjlighet att utföra sina ärenden under ordinarie öppettider kan e-

handeln och e-tjänster förenkla vardagen för dem, genom att exempelvis tillåta dem att sköta 

bankärenden under natten. Samma sak gäller om man inte befinner sig där den vara eller tjänst man är 

ute efter finns att tillgå. I och med e-handeln förlorar tid och rum sin betydelse.
16

 

 

E-handeln blir allt vanligare och fler ställer sig positiva till dess fördelar. 

 

Det svenska företaget Boo.com var början av 2000-talets nya satsning, där förhoppningar om en ökad e-

handel skulle ersätta det sociala konsumtionssamhället. Tanken var att Internet skulle revolutionera hela 

vårt sätt att leva genom att underlätta för konsumenten. I stället för att gå ut och handla så kunde man 

effektivisera sin tid genom att klicka hem varor på Internet, 365 dagar om året.  

Boo.com lyckades skaffa ett riskkapital på över 1,2 miljarder kronor för att finansiera sin verksamhet 

och var värderade till 390 miljoner dollar innan försäljningen ens hade startat.
17

  

De anställda på Boo.com lyckades bygga upp en avancerad teknisk plattform för sin verksamhet som de 

lanserade i slutet av 1999. Dock resulterade detta i en svårhanterlig och långsam hemsida. Tester visade 

att det tog köpare upp till 45 minuter att genomföra ett köp efter det att man valt produkt. Trots att dessa 

problem var kända hos de anställda på Boo.com så var man tvungna att lansera sin webbplats för att inte 

investerarna skulle dra sig ur projektet. Tyvärr gick det inte som förväntat och Boo.com gick i konkurs i 

maj 2007.
18

 Marknaden var helt enkelt inte redo. 

 

Samhället hade inte de förutsättningar som krävdes för den nya eran inom försäljning. 

I och med den ökade Internetanvändning och e-handeln kan det vara problematiskt för konsumenten att 

hitta rätt bland all information. Då konsumentbeteendet tycks förändras i takt med utvecklingen på 

                                                 
13

 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2093531.svd 
14

 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3419947.svd 
15

 http://www.hui.se/web/E-barometern.aspx (Q1 2009) 
16

 Ström 1998 
17

 Lindstedt 2001 
18

 http://www.guardian.co.uk/technology/2005/may/16/media.business 

http://www.hui.se/web/E-barometern.aspx
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Internet skapas det nya kanaler för att tillfredställa konsumenternas ökade medvetenhet. Detta kan göras 

genom exempelvis sociala medier. Med sociala medier menas de kommunikationskanaler där användare 

kan kommunicera direkt med varandra. De kombinerar teknologi tillsammans med interaktion och 

information skapat av användarna själva och de kan användas för bland annat underhållning, 

nyhetsförmedling eller marknadsföring. Sociala medier erbjuder en flervägskommunikation där 

konsumenter interagerar på lika villkor till skillnad från envägskommunikation, traditionell 

marknadsföring, där endast en part förmedlar budskap till passiva mottagare. Olika typer av sociala 

medier kan vara diskussionsforum, bloggar, chattprogram, communities och wikier.
19

 

 

Sociala medier underlättar kommunikation mellan konsumenter. 

 

De flesta svenska företag använder sig idag av de möjligheter som Internet erbjuder.
20

 Användandet av 

Internet ger företag större möjligheter att påverka konsumenterna till att konsumera och här har sociala 

medier fått en ökad betydelse då det visat sig att sex av tio användare av just sociala medier någon gång 

har köpt en produkt eller tjänst som de läst om i sociala medier.
21

 

När det handlar om att använda IT för att få konsumenter att konsumera kan det vara viktigt för 

företagen att tänka på hur reklamen uppfattas genom att vända sig till rätt sorts socialt forum.
22

 För 

företag som väljer att använda Internet för att locka till köp finns det, bland många andra, två mycket 

effektiva vägar att gå. De kan antingen vända sig till en typ av social media där företagen själva förfogar 

över innehållet (företagsbloggar) där man stärker sitt varumärke genom att erbjuda rätt information. 

Alternativet är att företaget i stället använder sig av självständiga personer som inte har någon direkt 

koppling tillföretaget (personliga bloggar) och utnyttjar därmer deras varumärke för att stärka sitt eget.
23

  

 

Det finns två vägar för företag att gå inom sociala medier; att själva förfoga över innehållet eller ta 

hjälp av utomstående självständiga som inte har direkt koppling till företaget. 

 
 

                                                 
19

 http://ne.se/lang/sociala-medier 
20

 http://www.iis.se/docs/Rapport_Foretagens_anvandning_av_IT_2008.pdf 
21

 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1175929.svd 
22

 http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/marknadsfoering-via-social-media-304318 
23

 http://foretagsblogg.wordpress.com/tag/asiktsblogg/ 
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1.2 Problemdiskussion 

 

Internets framväxt har, i dagens konsumtionssamhälle, resulterat i en större och mer global marknad där 

gränser blir diffusa och konsumenternas medvetenhet ökar. Det har framgått att antalet 

Internetanvändare i alla åldrar har ökat de senaste åren vilket har gjort att Internet har gått från att vara 

få förunnat till att bli ett självklart och lättillgängligt kommunikationsmedel. Följden av det ökade 

Internetanvändandet är att det skapas nya möjligheter för interaktion där konsumenter får större makt 

över det som skrivs på Internet. 

Då fler verkar ställa sig positiva till e-handeln och dess fördelar tycks tid och rum förlora sin betydelse 

och detta torde leda till ett förändrat konsumtionsbeteende. Som en följd av denna digitala revolution, 

där allt och alla kopplas samman, växer det fram nya sätt att interagera på Internet.  

Sociala medier kan ses som en effektiv kommunikationskanal där konsumenter interagerar med 

varandra vilket i sin tur kan underlätta för dem att hitta rätt bland all information. Rekommendationer på 

Internet blir allt vanligare och växer sig allt starkare hos konsumenterna och blir därför en trovärdig 

källa till information. Detta har gjort det svårare för företagen att kontrollera informationsflödet.  

För företag blir Internet en viktig kanal för att påverka konsumenter, och där kan sociala medier erbjuda 

stora möjligheter. Inom marknadsföring genom social media finns många vägar att gå, däribland två 

effektiva vägar; att själva förfoga över det som skrivs och därmed själva stärka sitt varumärke eller att 

använda sig av en utomstående självständig person och på så sätt utnyttja dennes varumärke för att 

stärka sitt eget. Beroende på vilken typ av social media som företaget väljer att använda sig av så kan 

reklamen uppfattas på olika sätt. Därför blir det viktigt för företag att välja rätt typ av social media. 

1.3 Problemformulering 

Vilka faktorer är viktiga för företag vid val av sociala medier för att nå långsiktig överlevnad? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera personliga bloggar och företagsbloggar som IT-

strategi. 

1.5 Avgränsning 

Då författarna ämnar undersöka IT-strategier kommer ett marknadsföringsperspektiv att användas. 

Författarna har även valt att utgå från ett konsumentperspektiv då man ämnar hjälpa företag att välja rätt 

social media för att nå långsiktig överlevnad. Genom att analysera konsumenternas åsikter och beteende 

kan författarna med större säkerhet dra rätt slutsatser.  
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2. Metod 

 
I detta avsnitt kommer det tillvägagångssätt som ska användas att beskrivas.  

 

2.1 Vetenskapssyn 

Vid uppsatsskrivande är det vanligt att skilja mellan två utgångspunkter; positivism och hermeneutik.  

2.1.1 Positivistisk syn 

Det positivistiska synsättet hänvisar till den absoluta sanningen, där man grundar sitt tankesätt på fakta 

för att fastställa säkerhet. Enligt Thurén bör man avstå ifrån att blanda in sina egna antaganden för att på 

så sätt få fram den riktiga kunskapen. Man skall, enligt positivismen, kritisk undersöka och inte ägna sig 

åt lösa spekulationer.
24

   

2.1.2 Hermeneutisk syn 

I det hermeneutiska synsättet handlar det däremot om att tolka. Här använder man sig av sin egen 

förståelse och kunskaper för att dra egna slutsatser samt att man framhäver relativistiska tankegångar. 

Detta synsätt kräver dock att undersökningen är relativt omfattande för att det ska kunna gå att 

generalisera.
25

 

2.1.3 Val av vetenskapssyn 

I uppsatsen kommer författarna att fokusera på det hermeneutiska synsättet då man ämnar tolka 

verkligheten och dra slutsatser utifrån detta. 

 

2.2 Forskningsansats 

Vid uppsatsskrivande kan man välja mellan tre vetenskapliga ansatser. Dessa är kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Det handlar om olika tekniker för att samla in data.
26

 Dessutom finns det två olika 

sätt att dra slutsatser på; deduktion och induktion.  

2.2.1 Kvalitativ ansats 

Med kvalitativ ansats menas ett arbetssätt där forskaren själv befinner sig, eller är delaktig, i den 

verklighet som undersöks.
27

 Detta kan till exempel handla om deltagande observationer eller längre 

intervjuer eller samtal mellan forskare och informant. Avsikten här är att få fram fylliga beskrivningar.
28 

                                                 
24

 Thurén 2007 
25

 Ibid 
26

 Johannesson & Tufte 2007 
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I kvalitativa studier arbetar man med ”mjuka” data, dvs. data som inte kan operationaliseras utan oftast 

består av långa texter eller intervjusvar som måste tolkas.
29

 

 

2.2.2 Kvantitativ ansats 

Med kvantitativ ansats menas istället arbetssätt där forskaren samlar in empirisk data som senare 

sammanfattas i statistisk form.
30

 Detta görs oftast genom enkäter där frågor och svarsalternativ redan är 

formulerade, alternativt att det finns enkäter med öppna svarsalternativ. Här studerar man fenomen, eller 

kartlägger deras utbredning.
31

 

I kvantitativa studier arbetar man med ”hårda” data. Det är data som lätt kan sammanställas och utifrån 

vilka man utföra diverse räkneoperationer.
32

 

 

2.2.3 Deduktion 

Den deduktiva slutledningen bygger på logik. Enligt Thurén innebär alltså deduktion att man drar en 

logisk slutsats och att denna logiska slutsats är giltig om den är logiskt sammanhängande.
33

 Man går 

alltså från det generella till det konkreta, från teori till empiri.
34

 

 

2.2.4 Induktion 

Den induktiva slutledningen bygger på empiri och enligt Thurén innebär induktion att man drar 

generella slutsatser utifrån empiriska fakta.
35

 

2.2.5 Val av metod 

Författarna har valt att använda sig av kvantitativ ansats då en enkät kommer att utföras. Författarna 

kommer även att använda sig av en deduktiv metod där slutsatser kommer att dras utifrån befintliga 

teorier. 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
27

 http://www.ne.se/lang/kvalitativ-metod 
28

 Johannesson & Tufte 2007  
29

 Ibid. 
30

 http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod 
31

 Johannesson & Tufte 2007  
32

 Ibid. 
33

 Thurén 2007  
34

 Johannesson & Tufte 2007 
35

 Thurén 2007 
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2.3 Undersökning 

 

2.3.1 Population och urval 

Population kallas undersökningens målgrupp, oavsett avgränsning, och avser oftast människor men kan 

även vara objekt. Ibland är det dock inte möjligt eller nödvändigt att genomföra en undersökning på hela 

populationen. Då kan man istället undersöka ett urval av populationen. Det man i det här fallet 

eftersträvar är att nå ett så representativt urval som möjligt, där egenskaper i urvalet motsvarar 

egenskaperna hos populationen.
36

 

Det finns två huvudtyper av urval, slumpmässiga urval samt icke-slumpmässiga urval. Till gruppen 

icke-slumpmässiga urval hör; bekvämlighetsurval, kvoturval samt strategiska urval.
37

  

 

2.3.1.1 Bortfall 

Vid undersökningar är det, av olika skäl, alltid någon eller några respondenter som faller bort. Ju mindre 

bortfall desto större säkerhet vid generaliseringar. Om bortfallet överstiger 10 % bör man göra en 

bortfallsanalys. Är dock bortfallet under 10 % så kan man däremot generalisera resultatet.
38

 

 

2.3.1.2 Val av population och urval 

Författarna kommer att basera undersökningen på ett bekvämlighetsurval av populationen som 

innefattar alla svenska internetanvändare. Urvalet kommer att begränsas till 100 stycken användare av 

sociala medier då det är mest relevant för undersökningen. 

2.3.2 Enkätundersökning 

Syftet med enkätundersökningen är att ta reda på hur konsumenterna använder sig av sociala medier, i 

synnerhet bloggar, för att få svar på uppsatsens problemformulering. Enkätundersökningen kommer att 

utformas och utföras på Internet, då författarna ämnar att, med större säkerhet, nå de faktiska 

användarna av sociala medier. Enkäten är semistrukturerad, det vill säga den består av både öppna och 

slutna svarsalternativ, och kommer att bestå av 14 stycken frågor. 

 

                                                 
36

 Johannessen & Tufte 2007 
37

 Trost 2007 
38

 Ibid. 



 

9 

 

2.4 Kritisk granskning 

2.4.1 Validitet 

Validitet handlar om att man undersöker det man ämnat undersöka.
39

 Validitet brukar delas upp i inre 

och yttre validitet, där den föregående handlar om hur projektets ingående delar läggs upp. Den yttre 

validiteten handlar om projektet i helhet och hur väl det går att generalisera utifrån den specifika 

studien.
40

 

2.4.1.1 Uppsatsens validitet 

Validiteten för uppsatsen antas vara hög då författarna anser att den data man samlar in kommer att 

reflektera verkligheten. 

2.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär en eftersträvan av att resultaten skall vara tillförlitliga. Det finns dock olika sätt att 

se på reliabilitet vilket stundtals lämnar begreppet oklart. Vissa anser att samma mätinstrument skall 

appliceras på ett fenomen flera gånger och ge samma resultat medan andra anser att flera olika forskare 

skall mäta samma fenomen och komma fram till samma resultat. 
41

 

2.4.2.1 Uppsatsens reliabilitet 

Reliabiliteten för uppsatsen kan ses som begränsad då undersökningen endast kommer att ske en gång 

och med ett begränsat antal respondenter. Något som även har betydelse för reliabiliteten är det faktum 

att undersökningen tar upp ett relativt nytt fenomen och därmed kan bristen på den tidigare forskningen 

leda till en låg reliabilitet. 

                                                 
39

 http://www.uppsatsguiden.se/ord/67/ 
40

 Svenning 2000 
41

 Ibid.  
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3. Teori 

 
I detta avsnitt kommer författarna att redogöra för de teoretiska perspektiv samt teorier som är 

relevanta för undersökningen. 

 
 

3.1 Teoretisk inledning 

Utifrån problembakgrunden har följande översiktsmodell upprättats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: författarnas egen översiktsmodell 

 

Denna modell visar de övergripande fenomen som ligger till grund för undersökningen. Det 

problembakgrunden visar är att ett förändrat konsumentbeteende och Internets utveckling har skapat 

nya kanaler för interaktion mellan konsumenter. Detta, i sin tur, kräver att företag väljer rätt strategi på 

Internet.  

 

Sociala 
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Kund 
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3.1.1 Teoretisk bakgrund 

Utifrån problembakgrunden framgår det att konsumentbeteendet förändrats när samhället utvecklats. Då 

konsumtionsmönstret gått från att gälla självförsörjning och överlevnad till att handla om image och 

personlighet så blir det allt viktigare att förstå hur konsumenterna beter sig vid eventuella köp.  

Författarna har valt att dela upp följande teorier i två områden; ett område som utgår från konsumenten 

samt ett område som utgår från företaget. Inom konsumentområdet kommer Consumer Behavior, 

köpprocessen samt Involvement Theory att tas upp och inom företagsområdet kommer affärsidé, 

varumärkesstrategier, Totalkommunikation, Word-of-mouth/web samt Service Profit Chain att 

behandlas. 

Consumer Behavior behandlar de bakomliggande faktorerna i konsumentens beteende och används 

därför i uppsatsen för att belysa hur konsumentbeteendet bör förstås. Vidare används köpprocessen för 

att ytterligare förstå konsumentens beteende vid köp. Även Involvement Theory kan användas som ett 

led i att förstå hur konsumenternas köpbeteende ter sig, då konsumtionsmönstret är annorlunda beroende 

på hur involverad och lojal konsumenten är. Vidare ser vi i problembakgrunden att Internet och sociala 

medier får en alltstörre roll. Företag måste därför följa med i utvecklingen genom att anpassa sig till det 

rådande IT-samhället. Då mer och mer sker på Internet blir det viktigt att välja rätt IT-strategi. Teorin 

om affärsidé kommer därför att användas för att ta reda på om konsumenter kan komma att bli lojala 

mot företaget beroende på vilken strategi som används. Då författarna ser företaget och bloggaren som 

två självständiga verksamheter blir det viktigt att förstå om det skapas motsättningar när dessa två 

affärsidéer ska samsas i en och samma media. Vidare kommer varumärkesstrategier användas för att se 

om ett varumärke kan påverka lojaliteten hos konsumenterna. 

Totalkommunikation kommer att användas för att förstå betydelsen av sociala medier som 

kommunikationskanal och för att se huruvida företag kan uppmana till köp genom att använda sig av 

denna nya IT-form. Då Internet har växt sig allt starkare blir det svårare för företag att interagera med 

kunder och sociala medier kan erbjuda en flervägskommunikation där konsumenter utbyter åsikter och 

tankar om varor och tjänster. Därför blir det även viktigt att titta på Word-of-mouth som teori för att 

förstå den vikt som rekommendationer har hos konsumenten. Detta kan vara viktigt för företag att ta 

tillvara på och kontrollera då dagens konsumenter verkar vara mer medvetna än tidigare om vad som 

erbjuds på marknaden.  

Då tid och rum tycks ha förlorat sin betydelse i dagens konsumtionssamhälle blir det viktigare för 

företagen att vara medvetna om den betydelse som interaktion på Internet har. Då man kan se sociala 

medier som en extern marknadsföringskanal där det sker interaktioner kan det tänkas att konsumenter 
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beter sig på olika sätt beroende på vilken typ av kommunikation de reagerar på. Genom att studera 

Service Profit Chain så kan man se om kommunikationen fungerar så pass väl att detta kan leda till köp.  

3.2 Teoretiskt perspektiv 

Det finns två olika perspektiv inom marknadsföring som man brukar utgå ifrån; relationsperspektivet 

och transaktionsperspektivet. 

Relationsmarknadsföring är en relativt ny ansats inom marknadsföring, som bygger på värdet av 

långlivade relationer, lojalitet och värdeskapande. Här fokuserar man på den dubbelkommunikation som 

sker mellan olika parter. Man betonar även vikten av att engagera alla parter inom alla områden, vilket 

tidigare inte gjordes i samma utsträckning.
42

  

Transaktionsmarknadsföring bygger, till skillnad från relationsperspektivet, på ett enda transaktions- 

och utbytestillfälle. Att en konsument tidigare gjort ett köp säger ingenting om sannolikheten att denne 

kommer att utföra ett ytterligare köp. Här anses kommunikationen snarare vara enkelriktad.
43

  

 

I relationsperspektivet söker man en utvecklingsprocess medan man i transaktionsperspektivet söker en 

utbytesprocess. Författarna kommer att använda sig av båda perspektiven då dessa kommer att ställas 

emot varandra. 

3.3 Consumer Behavior 

Consumer Behavior är teorin om hur individer, grupper och organisationer väljer, köper och använder 

varor och tjänster
44

 för att i bästa möjliga mån tillfredsställa sina behov. Loudon och Della Bitta 

definierar Consumer Behavior som ”the decision process and physical activity individuals engage in 

when evaluating, acquiring, using, and disposing of goods and services”.
45

 

 

Kotler och Keller samt Armstrong och Kotler menar att Consumer Behavior är beroende av kulturella, 

sociala, personliga och psykologiska faktorer. De kulturella faktorerna, där kultur, subkultur och social 

klass ingår, har störst inflytande på konsumentbeteendet. Kultur definieras som det som avgör en 

persons önskemål och beteende och den anammas under hela livet. Kulturen påverkas av familj, vänner 

och omgivningen. Vidare består varje kultur av olika subkulturer som en person kan identifiera sig med, 

till exempel nationalitet, religion och rastillhörighet. Social klass definieras som en homogen grupp i 

samhället som är hierarkiskt inordnad och vari medlemmar delar värderingar och intressen. 

                                                 
42

 Grönroos 1994 
43

 Gummesson 2002 
44

 Kotler & Keller 2009 
45

 Baker 2000 (s. 132) 
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Sociala faktorer som påverkar Consumer Behavior är referensgrupper, familj, sociala roller och status 

medan de personliga faktorerna är ålder, livsstadium, yrke och självuppfattning.
46

 Till detta tillkommer 

även psykologiska faktorer som motivation, perception, lärande och attityd.
47

 

 

För att förstå konsumentbeteendet måste man försöka förstå hur yttre stimuli uppfattas av konsumenten. 

Till yttre stimuli hör marknadsföring, till exempel marketing mix, och ekonomiska och politiska faktorer 

i konsumentens omgivning. Hur konsumenten reagerar på dessa yttre stimuli beror på de kulturella, 

sociala, personliga och psykologiska faktorer som tidigare nämnts. Utifrån hur konsumenten reagerar på 

de yttre faktorerna så skapas en beslutsprocess som senare leder till en köpprocess.
48

  

3.3.1 Teorirelevans 

Denna teori är relevant för uppsatsen då den ligger till grund för det författarna ämnar undersöka. 

Genom att ta hjälp av Consumer Behavior kommer författarna att tolka och förstå hur konsumenter 

väljer och köper produkter genom ta hjälp av information från bloggar och vilka faktorer som kan 

tänkas ligga bakom detta beteende. Ur ett relationsperspektiv måste man förstå hur kunden fungerar och 

reagerar på budskap för att kunna skapa en relation mellan företag och kund. Ur 

transaktionsperspektivet antas inte det individuella konsumentbeteendet ha lika stor betydelse då 

konsumenter ses som en homogen grupp. 

3.4 Köpprocessen 

Köpprocessen är indelad i fem steg; problem recognition, information search, evaluation of alternatives, 

purchase decision och postpurchase behavior.
49

 Processen inleds med att konsumenten erkänner sig ha 

ett behov av en vara eller tjänst. Detta kan bero på yttre stimuli, som reklam, och inre stimuli, 

grundläggande behov som exempelvis törst och hunger. När konsumenten har erkänt behovet så börjar 

informationssökandet. Information om produkter som kan tillgodose konsumentens behov kan komma 

från fyra grupper: personliga kontakter (familj, vänner och grannar), kommersiell information (säljare, 

Internet och annonsering), allmän information (massmedia) och egen erfarenhet.
50

 Det är genom 

informationssökandet som konsumenten lär sig om alternativa produkter och alternativa varumärken. 

När konsumenten har tagit reda på det han eller hon vill veta om utbudet så är det dags för 

alternativutvärdering. Det innebär att konsumenten ställer de olika alternativen mot varandra och 

                                                 
46

 Kotler & Keller 2009 
47

 Armstrong & Kotler 2009 
48

 Armstrong & Kotler 2009 
49

 Kotler & Keller 2009 
50

 Ibid. 
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utvärderar vad som bäst tillfredsställer behovet och vilket alternativ som ger mest för pengarna.
51

 När 

konsumenten bildat sig en uppfattning om de olika varumärkena som finns tillgängliga på marknaden 

och tar ett beslut om köp. Oftast köper konsumenten en produkt från det varumärke som tilltalat honom 

eller henne mest, men ibland kan andra faktorer, såsom omgivningens attityder och andra oförutsedda 

händelser, ändra detta. Hur kunden beter sig efter att ett köp är genomfört beror på hur väl produkten 

uppfyller de förväntningar konsumenten hade innan köpet.
52

 Om produkten inte motsvarar 

konsumentens förväntningar blir han eller hon besviken. Men om produkten istället motsvarar 

förväntningarna så blir konsumenten nöjd.
53

 Ju nöjdare konsumenten är, desto större chans är det att han 

eller hon köper produkten igen i framtiden. Dessutom kan konsumenten rekommendera produkten 

vidare till personer i sin omgivning. Om konsumenten inte nöjd kan den välja att inte köpa produkten 

igen eller att till och med gå så långt att han eller hon stämmer producenten.
54

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Sammanslagen modell efter Five-Stage Model of Consumer Buying Process
55

 och Steps 

Between Evaluation of Alternatives and a Purchase Decision
56

 i Kotler & Keller. 

 

3.4.1 Teorirelevans 

Då Consumer Behavior ligger till grund för hur konsumenten agerar utifrån diverse faktorer är 

köpprocessen relevant för undersökningen genom att den mer grundligt beskriver hur själva köpet går 

till. För att förstå hur företag ska tänka när de väljer IT-strategier är det nödvändigt att titta på denna 

process då den beskriver de steg konsumenten går igenom när de tar köpbeslut och hur konsumenterna 

beter sig under hela processen. Utifrån relationsperspektivet så bör man tänka på både vad som sker 

under processen och vad som sker efter köpet då man strävar efter att nå en långsiktig relation till sina 

konsumenter. Utifrån transaktionsperspektivet däremot är beteendet efter köp inte lika viktigt då man 

endast fokuserar på ett enda utbyte med konsumenten. 

                                                 
51

 Ibid. 
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3.5 Involvement Theory 

För att kunna förstå konsumenters köpbeslut utgör Involvement Theory en viktig faktor. 

Begreppet ”involvering” inrymmer fem stycken konkreta aspekter, härstammade ur socialpsykologin: 

interest, risk importance, risk propability, sign value och hedonic value. Sedermera kan upplevd risk 

delas upp i: funktionell risk, finansiell risk, psykologisk risk, social risk, egorisk.
57

  

3.5.1 High Involvement 

Höginvolvering innebär att kunden upplever ett köp som svarar för den personliga relevansen samt en 

hög upplevd risk. Produkter som antas kräva hög involvering är exempelvis bilar, hus, försäkringar och 

dylikt. Den risk som kunden utsätter sig för sägs här vara en finansiell sådan men kan dock iklä sig 

andra skepnader, som nämnts ovan. Detta innebär att kunden söker och samlar information om 

kommande köp för att reducera eventuella risker.
58

 

3.5.2 Low Involvement 

En låginvolverad produkt eller tjänst är en sådan som innebär ett mindre risktagande. Dessa kan vara 

basvaror, såsom mjölk eller tvättmedel, samt billigare produkter. Även i köp där kunden besitter tidigare 

erfarenheter av exempelvis märke räknas till låginvolverade produkter. Här krävs ingen större 

information om köpet då det uppfattas innebära liten risk. 

Enligt teorin sägs låginvolverade konsumenters perceptionsförmåga inte vara lika filtrerande som de 

höginvolverade då de tidigare tycks uppmärksamma marknadsföring. Dessa sägs samtidigt oftare vara 

illojala mot företag trots att de anser sig vara nöjda med sitt köp.
59
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Figur 3: High and low involvement model
60

 

 

3.5.3 Köpbeslutsprocessen 

Det finns två olika typer av köpbeslutsprocesser; high-involvement decision- making och low-

involvement decision-making. 

3.5.3.1 High-involvement decision-making process 

 

Höginvolverade konsumenter sägs uppleva en hög risk vid köp vilket innebär att dessa söker 

information i stor utsträckning. Efter att ha sökt information bildar sig dessa en uppfattning om 

produkten för att sedan genomföra köpet. Om konsumenten upplever produkten som tillfredsställande 

kommer en lojalitet att skapas.
61
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Figur 4: Modell för High-involvement decision-making
62

 

3.5.3.2 Low-involvement decision-making process 

 

Vid låginvolvering söker man information passivt vilket innebär att man är mer mottaglig för 

exempelvis reklam. Den låginvolverade är mer priskänslig och bildar sig inte en uppfattning förrän efter 

köp. Beroende på hur erfarenheten av produkten är så kan lojalitet mot företagets varumärke skapas.
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Figur 5: Modell för Low-involvement decision-making
64

 

3.5.4 Teorirelevans 

Då en höginvolverad konsument antas uppleva högre risker söker denne information inför kommande 

köp på ett annat sätt än den låginvolverade konsumenten, då detta minimerar eventuella risker som 

köpet medför. Man kommer därför att finna det relevant för undersökningen att, genom Involvement 

Theory, se om konsumenter kommer att genomföra ett köp genom företagsbloggar eller personliga 

bloggar, beroende på om det visar sig föreligga en skillnad i konsumentens involvering. Här kommer 

teorin visa om konsumenten är involverad mot den personliga bloggen eller mot företaget bakom 

företagsbloggen och om detta påverkar dennes beslut om köp.  Genom att studera Consumer Behavior 

och köpprocessen i relation till Involvement Theory kan man utvärdera hur konsumenten väljer att utföra 

sitt köp och vilka faktorer som ligger bakom valet.  

Utifrån relationsperspektivet kan företag endast skapa långlivade relationer med höginvolverade 

konsumenter. Utifrån ett transaktionspersektiv bör man däremot satsa på låginvolverade kunder då dessa 

endast är intresserade av engångsutbyten. Därför blir det viktigt att använda Involvement Theory då man 

ser om hur konsumenternas involveringsgrad kan ge svar på om det går att skapa relationer, lojalitet och 

värde eller om företaget bör hålla sig till enstaka utbyten. 
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3.6 Affärsidé 

För att ett företags verksamhet ska kunna nå uppsatta mål behövs en affärsidé, som en slags kärna hos 

företaget som uttrycker den nisch, de produkter eller de system som man antar ha betydelse.
65

 Hos 

många företag existerar inte affärsidén på papper men finns ändå där som en subtil vägvisare för att öka 

medvetenheten om vad verksamheten vill uppnå. För att formulera en hållbar affärsidé finns vissa 

viktiga punkter som man bör gå igenom;  

 Varför existerar företaget?  

 Vilka behov vill man tillfredsställa?  

 Vilken marknad samt vilka kunder riktar man in sig mot? samt  

 Vilka produkter erbjuder man?  

Dessutom bör man uppmärksamma om företaget besitter konkurrensfördelar och vilka 

lönsamhetsfaktorer som spelar in. Det är därför viktigt att utforma en unik och begriplig affärsidé som 

kan genomsyra hela organisationen.  

Lyckas man med detta så är chansen stor att detta kan levas upp till och slutligen leda en till det 

slutgiltiga målet.
66

 

3.6.1 Teorirelevans 

Då affärsidén är kärnan i vilken verksamhet som helst, är det också den som utformar de mål som ska 

uppnås. Beroende på hur affärsidén är utformad, hur pass unik den är, graden av kundinvolvering och så 

vidare, kan konsumenter komma att bli lojala mot företaget om det visar sig att rätt strategi används. Då 

författarna ser på den utomstående personliga bloggen och företaget som två självständiga 

verksamheter, med olika affärsidéer, blir det därför viktigt att förstå om det skapas motsättningar om 

företaget skulle använda sig av utomstående personliga bloggar som marknadsföringskanal eller om de 

istället ska använda sig av en egen företagsblogg för sin marknadsföring. Därför är denna teori relevant 

för uppsatsen, då det blir viktigt för företaget att välja rätt blogg för sin marknadsföring för att de ska nå 

långsiktig överlevnad. 

Ur relationsperspektivet är det viktigt att företaget upprättar en god och hållbar affärsidé om man vill 

skapa långlivade relationer till sina kunder. Detta eftersom företag, som har som mål att ta vara på sina 

relationer till konsumenterna, utformar sina affärsidéer efter vad konsumenterna efterfrågar. Ur 

transaktionsperspektivet däremot är företaget endast intresserade av att utföra enstaka utbyten med 
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konsumenterna vilket gör att affärsidén inte behöver vara lika utarbetad och svara till samma behov som 

för företag som söker relationer. 

3.7 Varumärkesstrategier 

Enligt AMA (The American Marketing Association) defineras ett varumärke som ” name, term, sign, 

symbol or design, or a combination of them intended to identify the goods and services of one seller or 

group of sellers and to differentiate them from those of competitors”.
67

 

Varumärken är ett sätt, för företag, att skapa starka intryck som konsumenterna uppfattar som värdefullt. 

Fill
68

 menar därför att varumärket är en sammansättning av två delar; där den ena är den identitet som 

företaget vill visa utåt och den andra den bild som konsumenter har av varumärket. Trots att det finns 

många defintioner av varumärken så är det ändå denna syn de flesta forskare tycks ha gemensamt; att 

varumärken är ett resultat av ledares arbete att utöka och skapa värden och associationer till produkter 

hos kunderna. Vidare kan företag, genom varumärken, förutse och säkra efterfrågan och samtidigt skapa 

lojalitet och konkurrensfördelar. 

För konsumenterna är varumärken är ett sätt att identifiera ett specifikt företag som källa till en produkt 

samtidigt som det tillåter dem att utvärdera andra produkter och varumärken som skiljer sig från ett visst 

varumärke.
69

 

För att utveckla ett företags varumärke som ett konkurrensmedel finns det olika varumärkesstrategier att 

tillgå. 

3.7.1 Corporate Branding 

En modell som fått uppmärksamhet när det kommer till strategier för företagsprofiler är ”The corporate 

branding model” utvecklad av Abratt
70

. Denna modell sägs bland annat sammankoppla 

marknadsföringskommunikation, resurser samt produkter men också knyta an företagets 

varumärkesposition med företagets strategi. Modellen strävar också efter att förklara hur 

informationsflödet går från företagsprofilen, genom marknadskommunikation för att slutligen landa i 

företagsbilden. 

Här tas upp tre viktiga punkter vid hanteringen av företagsbilden; företagspersonligheten, 

företagsprofilen samt företagsbilden. Personligheten innebär sådant som företagets filosofi, värdering 

och strategier som i sin tur påverkar företagets profil. Företagsprofilen skapas genom organisationens 
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historia, teknologi, ledarskap, etik samt kulturella värderingar. Profilen samspelar sedan med 

konsumenterna för att skapa en bild av organisationen.  

Marknadskommunikationsstrategin bör vara unik då de är baserade på dem värderingar som ingår i 

profilen. Strategin bör definiera vilken sorts kommunikation som organisation ska utgå ifrån; annonser, 

litteratur, direktmarknadsföring och så vidare. Företagsbilden blir sedan den totala bild som 

konsumenterna har av företaget, oavsett vilken bild som företaget önskar visa upp. 

 

Här nedan visas en modell: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: omgjord modell efter Abratt
71

 

3.7.2 Brand extension 

Brand extension, eller varumärkesutvidgning, innebär att man använder ett känt och uppskattat 

varumärke för att sälja någonting nytt.
72

 Detta kan ske på fyra olika sätt; linjeutvidgning, vertikal 

utvidgning, horisontell utvidgning och indirekt utvidgning. De tre första typerna av utvidgning hänger 

ihop genom att de alla innebär att det egna varumärket fortfarande används. Den fjärde typen innebär 

istället något helt annat.
73
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3.7.2.1 Linjeutvidgning 

Linjeutvidgning innebär en ny eller modifierad version av en redan befintlig produkt. Det kan handla 

om nya smaker på en läskedryck eller helt enkelt nya förbättrade attribut på vilken produkt som helst. 

Om linjeutvecklingen lyckas får varumärket nytt liv och det kan till och med förbättra konsumenternas 

uppfattning.
74

 

3.7.2.2 Vertikal utvidgning 

Vertikala utvidgningar av ett varumärke innebär att varumärket antingen tar ett steg uppåt eller ett steg 

nedåt i en produktkategori. Här tillverkas produkter med nya attribut för att till exempel passa in i en 

högre eller lägre prisklass.
75

 

3.7.2.3 Horisontell utvidgning 

När det gäller horisontella utvidgningar träder varumärket istället in i en ny produktkategori där det 

normalt inte verkar. Ett exempel på horisontella utvidgningar är om biltillverkare börjar tillverka 

accessoarer som solglasögon.
76

 

3.7.2.4 Indirekt utvidgning 

En indirekt utvidgning innebär att två varumärken samarbetar och skapar allianser. Detta 

tillvägagångssätt används då det inte finns andra alternativ och ger en snabb väg in på marknaden.
77

 

3.7.3 Personal Branding 

Personal Branding handlar om att personer ser sig själva som varumärken, och marknadsför sig själva 

därefter. För organisationer och företag som bygger på en individ är Personal Branding av största vikt, 

då det personliga varumärket oftare uppfattas som mer tilltalande än ett företags varumärke. Personliga 

varumärken bygger på personliga egenskaper som personlighet, livsstil, intressen, färdigheter, vänner 

och yrke. Det personliga varumärket är ett vapen för att synas, ju mer lyckat och omtyckt det är desto 

större inflytande har det.
78

 

3.7.4 Consumer Brand Loyalty 

Varumärkeslojalitet definieras som varje varumärkes marknadsandel hos dem som använder 

varumärket, där man mäter hur väl användarens behov tillfredsställs när de väljer att köpa ett visst 
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varumärke i stället för att välja konkurrerande alternativ.
79

 Att ta tillvara på en konsuments lojalitet mot 

ett varumärke skapar fördelar för företag då det innebär mindre risk för dem att lansera nya produkter.
80

 

Enligt Danaher et al.
81

 föreligger det en skillnad i betydelsen av ett varumärke online eller offline. I den 

traditionella konsumtionen kan konsumenten utvärdera kvaliteten på produkten innan köpet genomförs 

men även efter köpet. I den virtuella miljön däremot kan inte konsumenten utvärdera produkten fysiskt 

innan köpet genomförs, utan den egna erfarenheten, tillsammans med rekommendationer, av ett 

varumärke blir allt mer betydelsefull. Online spelar varumärkeslojalitet en större roll än vad det gör ute i 

verkligheten. 

3.7.5 Teorirelevans 

Teorin är relevant för uppsatsen då författarna både ser företaget och bloggaren som två skilda 

varumärken. En personlig bloggare som byggt upp sin affärsidé skapar också en profil, identitet och en 

bild av sig själv, precis på samma sätt som ett företag.  

Författarna tänker använda Corporate Branding för att förstå hur företagets bild överförs från företagets 

profil genom de olika kommunikationsstrategierna. Brand Extension används vidare för att förstå hur 

företag marknadsför sig hos den personliga bloggaren för att på så sätt utnyttja den personliga 

bloggarens varumärke.  Personal Branding kommer tillsammans med Consumer Brand Loyalty att 

användas för att se om den utomstående personliga bloggarens varumärke påverkar bland annat 

konsumenternas köp och lojalitet. Detta för att se om det personliga varumärket kan hjälpa företaget att 

stärka sitt eget genom att de utnyttjar den utomstående bloggarens varumärke, eller om det istället kan 

förstöra konsumenternas uppfattningar om företaget. Därför blir det relevant för uppsatsen att se på hur 

företag, med hjälp av rätt sociala medier, kan framhäva rätt bild av företaget hos konsumenterna och på 

så sätt få konsumenterna lojala mot företaget och dess varumärke. 

Ett starkt varumärke kan hjälpa företaget att skapa och upprätthålla långlivade relationer, vilket utifrån 

relationsperspektivet är av värde. Därför kan en god varumärkesstrategi vara viktig för ett företag som 

värderar relationer, lojalitet och värdeskapande till skillnad från transaktionsperspektivet där 

varumärkeslojalitet kanske inte är det viktigaste. 
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3.8 Totalkommunikation 

Enligt Grönroos
82

 ska de olika kommunikationsformerna (reklam och övrig masskommunikation, 

personlig försäljning, säljstöd, public relation, direktreklam, interaktiv kommunikation samt övriga 

below-the-line-aktiviteter) användas tillsammans och skapa en totalkommunikation för företag. Detta 

för att den totala effekten ska bli så bra som möjligt, för att långsiktigt bygga upp företagets profil bland 

intressegrupper.  

Grönroos tar upp sex modeller som tillsammans utgör det totala synsättet. Dessa är en kvalitetsbaserad 

totalmodell, en modell över den centrala kommunikationscirkeln, en modell över marknadsföringens 

och marknadskommunikationens olika uttrycksformer och betydelse under kundrelationens livscykel, en 

planeringsstruktur för den totala marknadskommunikation, en modell över totalkommunikationens 

element och samordningsproblem samt en modell för trenivåanalys av kommunikationens kort- och 

långsiktiga effekter. De tre första modellerna ser kommunikationen ur konsumentens perspektiv medan 

de tre senare fungerar som planeringsverktyg för företaget.  

För att ett företag ska lyckas upprätta en god kommunikation till sina konsumenter bör affärsidén 

genomsyra hela verksamheten så att inte motsättningar skapas. Då konsumenternas upplevda kvalitet är 

ett direkt resultat av de förväntningar konsumenterna har och de upplevelser de får av företaget så kan 

affärsidén påverka kommunikationen mellan vad företag vill uppnå och vad de faktiskt uppnår. 

Varumärket blir här den bild som företaget sänder ut. 

3.8.1 Kvalitetsbaserad totalmodell 

Den kvalitetsbaserade totalmodellen bygger på forskning inom den nordiska skolan för 

tjänstemarknadsföring, forskning om löftesbegreppet inom marknadsföringen och forskning om 

resursbaserade köpprocesser.
83

 Modellen behandlar hur kunder upplever olika företags kvalitet. Kvalitet 

definieras som något som beror på kundens förväntningar samt de tidigare erfarenheter kunden har av 

företaget eller produkten. Grönroos menar att ett företags mål just bör vara en viss önskad profil, 

förutom lönsamhet. Beroende på hur kundernas förväntningar stämmer överens med deras erfarenheter, 

upplever de kvaliteten på olika sätt. Den upplevda kvaliteten påverkar i sin tur företagets profil och 

dessutom kundernas köpbeteende. 

De förväntningar kunderna har beror på vad företag lovar sina kunder, eller blivande kunder. Dessa 

löften ges huvudsakligen via masskommunikation i den traditionella marknadsföringens anda. 

Kundernas erfarenheter däremot beror på två olika faktorer; den tekniska kvaliteten och den funktionella 

kvaliteten. Med den tekniska kvaliteten menas det som kunden faktiskt får via köp eller konsumtion. 
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Med den funktionella kvaliteten menas hur väl relationen mellan kund och företag fungerar, ur kundens 

perspektiv.
84

 

Den kvalitetsbaserade totalmodellen betonar alltså att om de förväntningar kunder har stämmer överens 

med de erfarenheter kunder får, via interaktion med företaget, så torde företagets profil stärkas, 

lönsamheten öka och kunderna blir lojala med större potential för återköp. 

Positiva erfarenheter av interaktion med företag har också en tendens att resultera i positiva word-of-

moutheffekter.
85

 

Interaktionen ska dock inte enbart begränsas till att handla om kontakt mellan företag och kund, utan 

kan även innefatta relationen mellan ett företags redan befintliga kunder och framtida potentiella kunder. 

Goda erfarenheter leder till positiva word-of-moutheffekter medan dåliga erfarenheter leder till negativa 

word-of-moutheffekter som befintliga kunder mer är gärna delar med sig till sin omgivning.
86

 

3.8.2 Den centrala kommunikationscirkeln 

I den centrala kommunikationscirkeln betonas vikten av att eftersträva att åstadkomma bra erfarenheter 

av de interaktioner som äger rum mellan företag och kunder. Därför bör även den upplevda kvaliteten 

vara bra.
87

 

Om denna centrala kommunikation fungerar så kommer inte exempelvis reklamkampanjer att motsäga 

de referenser, eller word-of-moutheffekter, som uppkommer i samband med en negativ upplevelse. I 

stället säger den centrala kommunikationscirkeln att, om den upplevda kvaliteten av interaktionerna är 

god samt att word-of-moutheffekterna speglar detta, kan nöjda kunder förväntas återkomma och 

interagera med företaget igen.
88

 

3.8.3 Kundrelationens livscykel 

De olika kategorierna som tidigare nämnts följer ett visst tidsmönster. Tillsammans utgör dessa 

kommunikationskategorier och tidsmönster kundrelationens livscykel, som enligt Grönroos visar på hur 

relationen mellan företag och kund utvecklas över tiden.
89

 

Kundrelationens livscykel börjar med att kunden är ointresserad eller kanske till och med helt 

omedveten om att företaget, eller produkten företaget erbjuder, finns. Initialskedets fokus ligger därför 

på att företaget ska få kunden att notera företaget, alltså att väcka intresse. I detta skede är det först och 

främst reklam och övrig masskommunikation som företaget kommunicerar med. Om kundens intresse 
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fångas har kunden kommit att bli en potentiell kund och då går relationens livscykel in i köpprocessen. 

Här använder företaget löften för att försöka behålla kundens intresse och locka till köp, genom 

massmarknadsföring till viss del men även direktreklam. I det fall kunden accepterar företaget och dess 

löften infaller nästa steg i livscykel, konsumtionsprocessen, där företaget strävar efter att ge kunden så 

goda erfarenheter som möjligt genom att leverera det man tidigare lovade kunden i interaktionen. 

Lyckas företaget skapas en positiv företagsprofil som utmynnar i positiva word-of-moutheffekter. 

Misslyckas företaget däremot att leva upp till kundens förväntningar så leder detta istället till negativa 

referenser från kunden.
90

 

3.8.4 Teorirelevans 

Då inte hela teorin är relevant för uppsatsen har författarna valt ut tre delar som fokuserar på 

kommunikation där konsumenten sätts i fokus.  

Teorin kommer att användas som ett hjälpmedel för att förstå bloggens roll som kommunikationskanal, 

för att därigenom se vilken typ av social media som företaget ska välja för att nå långsiktig överlevnad. 

Teorin är även relevant för att se om en blogg kan användas som ett sätt att skapa och upprätthålla 

interaktion, som en ny del i den totala kommunikationen. Dessutom kan modellen för kundrelationens 

livscykel användas för att se om bloggen kan väcka konsumenternas intresse och uppmana till köp för 

att sedan få konsumenterna att acceptera företaget och sprida vidare informationen. 

Utifrån ett relationsperspektiv är det viktigt för företag att upprätthålla en god kommunikation för att 

kunna nå långsiktiga effekter. Om inte konsumenten upplever bra erfarenheter så kommer varken 

lojalitet, värde eller relationer att skapas, vilket är det viktiga inom relationsperspektivet. 

Inom transaktionsperspektivet strävar man inte efter att få konsumenten att komma tillbaka vilket inte 

ställer samma krav på att företagets totalkommunikation ska fungera bra. Här kan kommunikationen 

brista utan att det får samma konsekvenser som för företaget som vill bygga relationer. 

3.9 Word-of-mouth 

Word-of-mouth är ett av de mest effektiva kommunikationsmedlen inom marknadsföring. Begreppet 

word-of-mouth innebär i korta drag att erfarenheter förs vidare i konsumentens omgivning; likväl 

positiva som negativa. Det som tagits fasta på inom denna typ av kommunikation är trovärdighet där 

mottagaren inte uppfattar källan som en försäljare utan som opartisk. Konsumenter använder sedan de 

olika rekommendationerna för att förse sig själva med information inför kommande köp. Stokes och 
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Lomax definierar word-of-mouth som ”[s]ocial kommunikation med avseende på produkter eller tjänster 

där mottagaren ser kommunikatören som opartisk.”
 91

.  

Det sägs existera två olika typer av kommunikation inom word-to-mouth; frivillig samt medveten. 

Ursprungsbegreppet grundar sig på människors frivilliga intresse av att diskutera sitt köp, sin produkt 

eller sin tjänst. På senare år har dock många företag insett vikten av word-of-mouth och utvecklat 

principen till sin fördel genom att exempelvis medvetet betala eller belöna sändaren. 

 

Enligt Bone finns det tre beståndsdelar inom word-of-mouth: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Översatt modell efter Bone
92

 

 

Vidare delar Dichter
93

 upp fyra olika kategorier av output inom word-of-mouth:  

 

Produktinvolvering 

Konsumenter antas oftare diskutera produkter som antingen tilltalar de mycket eller inte alls. 

 

Självbekräftelse 

Diskussion antas leda till ett intresse av ägande och status som tillkommer en viss produkt. Här sägs 

också att missnöje kan reduceras genom att köparen försäkrar sig om att sitt beslut är rätt. 

 

Annan involvering 

Produkter kan uttrycka känslor av kärlek, vänskap och omtanke. Dessa känslor flödar genom att man får 

ta del av den variation av fördelar som produkter kan ge. 
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Beståndsdelar  Förklaring 
 

Riktning Input  Konsumenter söker rekommendationer innan köp 

 Output  Konsumenten uttrycker känslor efter köp 

 

Valens   Om känslorna är negativa eller positiva 

 

Volym   Till hur många som känslorna når 
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Budskapsinvolvering: 

Slutligen kan en diskussion om produkten antas komma från de meddelanden som omringar själva 

produkten, vilket skapar ett medel som får igång diskussioner som leder till word-of-

mouthrekommendationer. Detta genom exempelvis annonser, seminarium och utställningar.  

Man anser att människor gillar att tala och höra om de erfarenheter som uppkommit vid köp, speciellt i 

situationer där parterna känner varandra väl. Det har exempelvis visat sig att människor som identifierar 

sig med ett varumärke oftare engagerar sig i word-of-mouth. Om en konsument upplever ett köp som 

positivt blir följden att en positiv rekommendation når ut till dennes omvärld samtidigt som en negativ 

rekommendation blir följden av en negativ upplevelse. Det har även visat sig att missnöjda kunder talar 

negativt om sitt köp upp till tre gånger mer än vad nöjda kunder sprider positiva tankar.
94

 

 

För företag kan det vara svårt att nå hela sin marknad och ibland kan det vara klokt att istället vända sig 

till vissa delar av marknaden för att få dessa att sprida budskapet vidare. Dessa är sådana som är villiga 

att sprida ett positivt budskap vidare och kallas volontärer. 

Det finns tre typer av volontärer; opinion leaders, opinion formers och opinion followers
95

. 

 

Opinion leaders  

Tenderar att vara i samma sociala klass som icke ledare men finner däremot nöje i en högre social status 

inom gruppen. Dessa har mer inflytande och kan genom sin övertalningsförmåga influera andra mer än 

information från massmedia. 

 

Opinion Formers  

Personer med stor influens genom deras auktoritet, status eller utbildning som kopplas till objektet i 

kommunikationsprocessen. Även dessa, precis som opinion leaders, är utsedda till att förse konsumenter 

med information och råd genom den expertis som opinion formers anses besitta. 

 

Opinion Followers 

Den största delen av konsumenter kallar man för ”opinion followers”, det vill säga sådana som influeras 

av de två övre grupperna. Enligt Robinson
96

 söker vissa konsumenter aktivt efter information och råd 

medan andra föredrar att ta hjälp av massmedia. Faktum kvarstår dock, de använder sig alltid av olika 

inputs när de sållar information. 
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3.9.1 Word-of-web 

Word-of-web, även kallad viral marknadsföring, kan ses som en virtuell omformulering av det tidigare 

begreppet word-of-mouth. Internet har gjort det möjligt att sprida vidare information till andra, i större 

omfång än tidigare, utan att behöva infinna sig ansikte mot ansikte. Genom word-of-web kan nu 

tusentals användare dela med sig av sina åsikter och sina rekommendationer endast genom ett klick på 

tangenten, vilket tidigare inte var möjligt.
97

 

Inom word-of-web har fortfarande opinion leaders en stark roll som influerare. Däremot anser man att 

en opinion formers har en kraftigt svagare roll. För många användare, speciellt unga, värderas peer-

gruppers (grupper av personer med gemensamma nämnare) rekommendationer högre än vanliga 

expertuttalanden. Det finns fyra typer av word-of-webkommunikation: viral marknadsföring, podcasts, 

bloggar samt RSS flöden.
98

 

3.9.2 Teorirelevans 

Då bloggen som fenomen är ett kraftfullt och lättillgängligt sätt att dela med sig av information är word-

of-mouth/web en teori som är av största vikt för att förstå den genomslagskraft som en blogg och dess 

rekommendationer kan ha hos konsumenterna. Konsumenter anser en rekommendation från en bloggare 

vara opartisk, vilket gör denna typ av kommunikation effektiv. Detta kan företag utnyttja när det handlar 

om vilken slags typ av social media de ska välja.  

Om ett företags affärsidé motsätter sig den utomstående personliga bloggarens affärsidé så kommer en 

negativ bild av företaget att skapas. En rekommendation på en utomstående blogg kan antingen skapa 

ett enormt intresse för en produkt, eller helt förstöra företagets trovärdighet. Därför kan det vara mycket 

viktigt för företaget att vända sig till rätt personlig bloggare för att positiv word-of-mouth/web ska 

skapas. Då affärsidén är en viktig del av varumärket kan chansen öka för företaget att stärka sitt 

varumärke genom word-of-mouth/web. 

Då word-of-mouth/web är en typ av kommunikationsmedel som kan skapa interaktion med, och mellan, 

konsumenter blir totalkommunikationen väsentlig för att förstå hur interaktioner kan åstadkomma olika 

typer av word-of-mouth/web.  

Utifrån relationsperspektivet är det alltid viktigt för företag att vara medvetna det som sägs om företaget 

då man värnar om konsumenterna och relationerna till dem, men här behövs oftast mer än så för att 

underhålla dessa relationer. Sett ur ett transaktionsperspektiv är word-of-mouth/web ett effektivt 

kommunikationsmedel där man har en större chans att sprida sitt budskap, då man endast fokuserar på 

enstaka transaktioner. 
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3.10 Service Profit Chain 

Kotler med flera menar att marknadsföring inom tjänsteföretag kräver mer än bara den externa 

marknadsföringen traditionella företag använder sig av. Här blir det viktigt att även fokusera på den 

interna och den interaktiva marknadsföringen.  

Intern marknadsföring innebär att man måste inrikta sig på att motivera de anställda som har kontakt 

med kunderna för att kunna ge högre servicekvalitet. 
99

 

Genom att de anställda är på samma nivå som ledningen så minskar riskerna för missförstånd, till 

exempel att samma värderingar inte genomsyrar hela organisationen.  

Interaktiv marknadsföring handlar i stället om relationen mellan säljare och köpare. För att konsumenter 

ska uppfatta en total tillfredsställelse krävs det att inte bara produkten har bra kvalitet utan även att 

utbytet förmedlar känslan av kvalitet. Det räcker alltså inte bara med att den tekniska kvaliteten (vad 

kunden egentligen får) stämmer överens med kundens förväntningar utan den funktionella kvaliteten 

(hur kunden upplever relationen) måste också stämma överens med deras förväntningar.  Det är i 

interaktionen, i sanningens ögonblick, som kunden bedömer, inte bara mötet, med säljaren utan hela 

organisationen.
100

 

Extern marknadsföring är det som kallas traditionell marknadsföring. Beroende på hur väl den externa 

marknadsföringen stämmer överens med den interaktiva marknadsföringen så kommer kundens 

uppfattning att påverkas på olika sätt. Om den externa kommunikationen inte stämmer överens med vad 

kunderna upplever i det interaktiva mötet så kommer denne bilda en negativ uppfattning om företaget. 

Gummesson menar att det är ett vanligt antagande att konsumenter blir nöjdare, trognare och 

lönsammare om de upplever värdet som skapas åt dem som tillfredsställande.
101

 

Därför är det viktigt att alla dessa delar samverkar för att kommunikationen inte ska skapa 

motsättningar.  
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Figur 8: Service Profit Chain i Kotler
102

 

3.10.1 Teorirelevans 

Service Profit Chain är relevant för denna uppsats då den beskriver den kommunikation som råder 

mellan företag, anställda samt kunder. Däremot avses endast den högra sidan av modellen relevant, då 

författarna kommer att fokusera på den externa samt den interaktiva marknadsföringen som sker på 

företagens egen blogg och den personliga blogg företag kan använda sig av. Då teorin betonar det 

viktiga i att all marknadsföring stämmer överens för att kommunikationen inte ska skapa motsättning är 

det också viktigt att affärsidén genomsyrar hela organisationen då detta kan leda till att företaget 

utvecklar ett starkt varumärke som konsumenterna är lojala mot. 

Teorin om totalkommunikation kommer att visa på bloggens roll som kommunikationskanal och hur 

detta kan väcka konsumenternas intressen, uppmana till köp och slutligen få dem att acceptera företaget. 

Lyckas företaget med detta kommer konsumenterna i sin tur sprida vidare positiva upplevelser, genom 

word-of-mouth/web. 

Utifrån ett relationsperspektiv är det viktigt att alla sidor av kommunikationen stämmer överens då 

företaget strävar efter att tillfredsställa sina kunder. Om kommunikationen är bristfällig så kommer man 

inte att kunna tillfredsställa konsumenterna och därigenom inte kunna skapa goda långsiktiga relationer. 

Transaktionsperspektivet värderar istället den externa marknadsföringen högre då företag med detta 

perspektiv exempelvis använder sig av traditionell marknadsföring där målet inte är att skapa långlivade 

relationer. Här betraktas konsumenterna som homogena grupper och man anstränger sig inte för att 
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möta den enskilde konsumentens behov. Man satsar inte på den interaktiva kommunikationen utan man 

håller sig till den enkelriktade externa kommunikationen.  
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Höginvolverad Låginvolverad 
Personlig 

blogg 

Utbyte 

Företagsblogg 

Utveckling 

3.11 Teoretisk syntes 

 

Den teoretiska syntesen ska svara på undersökningens problemformulering som lyder: ”Vilka faktorer 

är viktiga för företag vid val av sociala medier för att nå långsiktigt överlevnad?”. För att kunna göra 

detta har en modell av samtliga teorier sammanställts som har för avsikt att förklara hur de olika 

teorierna hänger samman. Vidare har författarna delat upp teorierna i två olika områden; ett som utgår 

från konsumenten och ett som utgår från företaget.  
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Figur 9: författarnas egen syntesmodell 
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Utifrån de två områdena, företag och kund, så finns det, för företag, två vägar att välja; att upprätta en 

företagsblogg eller använda en befintlig utomstående personlig blogg. Konsumenten kan, å sin sida, 

antingen visa sig vara låginvolverad eller höginvolverad. Beroende på involveringsgrad så bör företag 

välja rätt IT-strategi för att nå långsiktig överlevnad. 

 

Consumer Behavior används i uppsatsen för att förstå det grundläggande beteendet hos konsumenter. 

Då konsumentbeteendet påverkas av diverse faktorer är det viktigt att ta fasta på dessa för att förstå hur 

konsumenter väljer och köper. När konsumenterna väl har erkänt sig ha ett behov av en produkt eller 

tjänst så inleds en köpprocess. Teorin om köpprocessen används i uppsatsen för att se tecken på om en 

konsument är hög- eller låginvolverad, då steg som informationssökande, utvärdering av alternativ samt 

påverkan utifrån kan se olika ut beroende på hur konsumentens involveringsgrad. Därför är även 

Involvement Theory av största vikt för uppsatsen då teorin visar på hur konsumenten kommer att 

genomföra köp beroende på involveringsgraden. Då graden av involvering påverkar hur konsumenten 

söker information och uppfattar budskap är det viktigt för företagen att utforma strategier därefter. Här 

kommer teorin vara ett hjälpmedel för författarna att utvärdera huruvida det är i den personliga bloggen 

eller i företaget som konsumenten är involverad i och på så sätt se om den utomstående personliga 

bloggen är en fungerande IT-strategi, om företaget vill nå långsiktig överlevnad, eller om företaget bör 

satsa på en egen företagsblogg. 

 

Från företagets sida är det viktigt att utforma en hållbar affärsidé som beskriver målet med 

verksamheten. Då författarna ser den personliga bloggen respektive företagets blogg som en egen 

verksamhet med en egen affärsidé så kommer det utredas om det skapas motsättningar om företaget 

skulle använda sig av utomstående personliga bloggar som marknadsföringskanal, eller om de istället 

ska använda sig av en egen företagsblogg för sin marknadsföring. Genom att författarna ser företagets 

affärsidé och den utomstående personliga bloggarens affärsidé som två skilda skapas det även två skilda 

varumärken. En personlig bloggare bygger en profil, en identitet och en bild av sig själv, precis på 

samma sätt som ett företag, vilket skulle kunna påverka företagets profil negativt. Därför är det viktigt 

för företaget att välja mellan att ta hjälp av en utomstående personlig blogg och dess varumärke eller om 

de ska skapa en företagsblogg så att dessa två varumärken inte råkar i konflikt med varandra. Det är 

därför av stor vikt att i uppsatsen beakta varumärkets position hos konsumenterna, för att hjälpa 

företaget att välja rätt strategi.  

Totalkommunikationsteorin används för att förstå bloggens roll som kommunikationskanal och för att se 

om bloggen kan skapa och upprätthålla interaktionen mellan företag och konsumenter. Det är även 

relevant för uppsatsen att se huruvida kommunikation, genom bloggen, kan väcka konsumenternas 
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intressen, uppmana till köp och även få konsumenterna att acceptera företaget och sprida vidare positiva 

upplevelser. Erfarenheter som förs vidare mellan konsumenter, både positiva och negativa, inryms i 

begreppet word-of-mouth/web. Word-of-mouth/web är av yttersta vikt då det är ett kraftfullt sätt att 

sprida information. Då den personliga bloggaren kan ses som opartisk blir rekommendationen trovärdig 

hos konsumenten vilket gör att företag gärna utnyttjar denna typ av kommunikation till sin egen fördel. 

En rekommendation av en bloggare kan antingen skapa ett stort intresse för en produkt eller förstöra 

trovärdigheten. Däremot kan det tänkas att inte alla konsumenter tilltalas av denna typ av 

kommunikation överhuvudtaget då det föreligger en skillnad mellan en hög- och en låginvolverad 

konsument. Företag kan istället göra bättre i att satsa på en företagsblogg och själva styra över det som 

skrivs. Därför blir det viktigt att undersöka om word-of-mouth/web-rekommendationer är effektiva för 

företaget när de väljer strategier. 

Slutligen kommer Service Profit Chain att kopplas till övriga teorier genom att den beskriver den 

externa och den interaktiva kommunikationen. Kedjan kommer att visa på hur viktigt det bör vara att 

delarna samverkar så att inte motsättningar uppstår.  Om kommunikationen fungerar kommer 

konsumentens bild och erfarenhet av företaget stämma överens med den profil som företaget vill 

framhäva och detta leder till nöjda kunder och långsiktighet. För företag är det därför vitalt att välja rätt 

IT-strategi som överensstämmer med deras egen profil för att möta konsumenternas förväntningar. 

 

Ur ett utvecklingsperspektiv så är det viktigt att förstå vad som påverkar konsumenten och hur denne 

reagerar. Detta för att ha möjlighet att skapa en dialog till kunden som bidrar till att en relation skapas. 

Det är därför också viktigt att företaget förstår hur kunder beter sig under köpprocessen, men också hur 

de beter sig efter köpet för att till exempel kunna åtgärda problem. Om detta görs på rätt sätt kommer 

konsumenterna att bli höginvolverade vilket leder till att en starkare relation mellan konsument och 

företag skapas och detta medför en större möjlighet, för företaget, att få lojala kunder. Det är också 

viktigt att företaget upprättar en hållbar affärsidé som svarar till konsumenternas behov för att på detta 

sätt öka chansen till att skapa ett starkt varumärke som konsumenter känner lojalitet mot. En god 

varumärkesstrategi är därför av största vikt. En god kommunikation anses vidare vara mycket viktig 

inom detta perspektiv där bra erfarenheter hos kunden skapar lojalitet, värde och goda relationer. 

Beroende på hur väl de förväntningar som konsumenten hade innan köpet uppfylls kommer positiva 

eller negativa rekommendationer konsumenter emellan uppstå. För företaget är det alltså viktigt att se 

till att dessa rekommendationer är positiva så lojalitet kan skapas. För att få kunderna att ge positiva 

rekommendationer kräver det att alla sidor av kommunikationen från företaget stämmer överens med 

varandra. 
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Höginvolvering 

Ur ett utbytesperspektiv däremot läggs det inte lika stor vikt, från företagens sida, att förstå de enskilda 

kunderna. Här ses istället kunder som homogena grupper utan individuella skillnader där företaget 

anpassar sig inte efter den enskilda individen. Företaget satsar inte på att konsumenter ska återkomma 

till just deras företag utan det här är det enstaka utbytet i fokus. Därför är det inte heller viktigt att 

konsumenterna är höginvolverade mot produkten som företaget säljer då man istället satsar på att 

erbjuda större kvantiteter till ett lägre pris. För företag som säljer låginvolverade produkter är det svårt 

att skapa lojalitet och relationer till sina konsumenter och därför bör dessa företag istället satsa på att nå 

ut till så många som möjligt för att locka så många som möjligt till enstaka köp. För företag som 

fokuserar på enskilda transaktioner är inte affärsidén heller anpassad för att tillfredsställa konsumenterna 

och skapa relationer och detta medför att varumärket inte betonar lojalitet. Då lojalitet inte är det som 

eftersträvas behöver kommunikationen inte heller uppfylla samma krav som för företag som arbetar 

efter ett relationsperspektiv. Följaktligen blir det därför lättare att sprida information, exempelvis genom 

rekommendationer, då man inte behöver anpassa sig till sina konsumenter i samma grad. Man värderar 

alltså traditionell extern marknadsföring högre än den interaktiva marknadsföringen. 

3.11.1 Matris 

Utifrån den teoretiska syntesen har författarna upprättat en matris som kommer visa på hur konsumenter 

positioneras utefter involveringsgrad och företags strategival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: författarnas egen matrismodell 

 

Matrismodellen visar på hur företag bör tänka när de väljer mellan de olika typerna av sociala medier.  
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I ruta ett finner författarna de konsumenter som läser personliga bloggar på grund av att de är 

intresserade av personen bakom bloggen. Konsumenterna här är alltså höginvolverade mot den 

utomstående personliga bloggaren och företagen kan endast nå enstaka utbyte med dessa konsumenter 

då de är lojala mot bloggaren och inte mot de produkter som denne bloggar om. 

 

I ruta två finner författarna de konsumenter som visar sig vara låginvolverade mot den personliga 

bloggaren och lyssnar därför inte på de rekommendationer som denne bloggare ger. Detta innebär att det 

är en liten chans till att ett köp kommer genomföras över huvud taget och företaget bör därför inte satsa 

på denna typ av blogg i sin marknadsföring. 

 

I ruta tre finner författarna konsumenter som är låginvolverade mot företagsbloggen. Detta innebär, för 

företaget, att en företagsblogg är slöseri med tid och resurser då den typen av marknadskommunikation 

ändå inte når hela vägen fram till konsumenten för att kunna påverka till köp. Här kanske företaget 

istället ska använda sig av en utomstående personlig bloggare för att stärka sin position hos 

konsumenten genom att ta hjälp av bloggarens varumärke. 

 

I ruta fyra finner författarna de konsumenterna som är höginvolverade mot företagsbloggen och i 

förlängningen även mot företaget och de produkter de erbjuder. Här tjänar företaget på att ge mångsidig 

information för att behålla konsumentens intresse och locka till köp. Höginvolverade konsumenter söker 

mer information än låginvolverade vilket innebär att marknadsföring via utomstående personliga 

bloggar, där information om produkten inte erbjuds i samma utsträckning, kan vara direkt förödande för 

konsumenternas uppfattning om företaget och dess produkter. 

 

I modellen framkommer att det kan tänkas föreligga en skillnad i hur konsumenten agerar vid köp, 

beroende på om de är höginvolverade eller låginvolverade mot den utomstående personliga bloggen 

eller mot företagets blogg. Utifrån detta måste företag sedan ta beslut om det är marknadsföring via 

utomstående personliga bloggar eller företagsbloggar de bör satsa på. 
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3.12 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen ska svara till uppsatsen syfte att analysera och utvärdera personliga 

bloggar och företagsbloggar som IT-strategi. 

 

Uppsatsens målvariabel är långsiktig överlevnad. Med utgångspunkt i de relevanta teorierna i uppsatsen 

har författarna därför valt ut följande faktorer samt variabler: 

 

Teori  Faktor  Undersökningsvariabler  

Consumer Behavior Konsumentbeteende Val, köp 

Köpprocessen Köpprocess  Informationssökning, utvärdering av alternativ,  

   Andras åsikter 

Involvering  Involvering  Informationssökning, Pris, Lojalitet  

Affärsidé  Lojalitet  Utomstående personlig blogg eller företagsblogg 

Varumärkesstrategier Lojalitet  Starkt eller svagt varumärke 

Totalkommunikation Upplevd kvalitet Förväntningar/Erfarenheter 

Word-of-mouth Effekter  Positiva/negativa 

SPC  Kommunikation Extern/interaktiv 

 

3.12.1 Motivering av undersökningsvariabler 

Författarna kommer att undersöka hur konsumenter väljer och köper produkter/tjänster utifrån sociala 

medier. Utifrån de ovan nämnda variablerna kommer frågor ställas för att ta reda på varför konsumenter 

köper och hur de väljer produkter/tjänster. Frågan ”Varför läser du bloggar?” kommer ge svar på 

konsumenters motivation till bloggläsandet, och författarna anser sig här kunna få svar på om 

konsumenter läser, och konsumerar via, bloggar för att de associerar sig med bloggaren eller är 

intresserade av densamma, är intresserade av ämnet som det skrivs om i bloggen, för att man är 

intresserad av företaget som ligger bakom företagsbloggen samt om man bara använder den som en 

informationskälla. 

 

För att undersöka hur köpprocessen ser ut kommer så har variablerna informationssök, utvärdering av 

alternativ samt påverkan av andras åsikter tagits fram för att författarna ska kunna utvärdera om bloggen 

kan påverka konsumentens köpprocess. Med hjälp av frågan ”Varför läser du bloggar?” får författarna 

reda på om bloggen används som ett medel för att söka information inför ett köp. Frågan ”Litar du på 
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bloggarens rekommendationer?” kan svara på om alternativutvärdering genomförs när man väl läst om 

en produkt/tjänst på en blogg och om andras attityder påverkar konsumenten innan köpet genomförs. 

Variablerna blir viktiga för företag när de väljer IT-strategi då en ökad förståelse för konsumenters 

köpbeteende kan leda till att företag med större säkerhet kan välja rätt strategi.  

 

Konsumenters involveringsgrad kommer att undersökas då det kan tänkas föreligga en skillnad i 

köpbeteendet beroende på om konsumenten är hög- eller låginvolverad i bloggen eller i företaget. För 

att undersöka detta kommer de ovan nämnda variablerna att användas för att få fram om det är 

höginvolverade eller låginvolverade konsumenter som läser och konsumerar via bloggar. Genom att, 

bland annat, fråga om konsumenterna någon gång avstått från att köpa vissa produkter enbart för att de 

blivit marknadsförda av en speciell bloggare eller om de köpt en produkt enbart för att en speciell 

bloggare skrivit om den samt om priset spelar någon roll vid köp via bloggar så kan författarna utreda 

om företaget bör välja strategier utifrån konsumentens grad av involvering. Här kan även frågan om 

man lyssnar på rekommendationer påvisa om konsumenten är hög- eller låginvolverad då teorin säger 

att en låginvolverad konsument har större benägenhet att lyssna på marknadsföring, som 

rekommendationer anses vara. Enkäten kommer utifrån detta att visa på mot vem eller vad (den 

personliga bloggaren eller företaget) som konsumenten är lojal mot. 

 

Genom att ta reda på mot vad som konsumenterna är lojala kan författarna se om företags val av blogg 

kan påverka konsumenterna i antingen negativ riktning eller i positiv riktning. Med hjälp av frågan om 

valet av bloggare kan påverka konsumenten så kan man se om bloggarens affärsidé och varumärke kan 

hjälpa till stärka företagets varumärke eller om detta istället skapa motsättningar när dessa två ska 

samsas i en och samma media.  

 

Variablerna förväntningar och erfarenheter kommer att mätas i frågan om konsumenter någonsin fortsatt 

köpa en speciell produkt som de blev rekommenderade i en blogg då det kan tänkas att konsumentens 

erfarenhet av produkten stämde överens med de förväntningar de fått av att läsa bloggarens 

rekommendation. En positiv upplevd kvalitet kan skapa en höginvolvering mot företaget och dess 

produkt medan en neutral eller negativ upplevd kvalitet istället skapar det motsatta. 

Detta för att se om lojalitet kan skapas även genom utomstående personliga bloggar. 

 

För att undersöka vilken påverkan word-of-mouth/web-effekterna har på konsumenterna kommer 

författarna att, genom undersökningsvariablerna, ta fram frågor som svarar på om konsumenter någon 

gång har köpt en produkt på grund av en bloggares rekommendation alternativt avstått från att köpa 
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något på grund av en bloggares rekommendation. Författarna kommer även att fråga om respondenterna 

litar på rekommendationer i bloggar vilket kommer visa på om de uppfattar dessa som positiva eller 

negativa. För att se om en konsument är höginvolverad i företaget, eller i den personliga bloggaren, kan 

man genom reaktionerna på word-of-mouth/web utvärdera hur konsumenterna ställer sig till 

rekommendationerna. Därmed kan författarna lättare dra slutsatser om i vilken utsträckning företag bör 

använda sig att bloggar som kommunikationskanal.  

 

Då författarna tillsist vill undersöka vilken kommunikationsstrategi som bäst fungerar kommer 

variablerna interaktiv samt extern visa på om kommunikationen kan förstöras och en negativ bild av 

företaget kan uppstå hos konsumenten om den externa kommunikationen från företaget inte stämmer 

överens med den interaktiva kommunikationen som konsumenten får via bloggaren. För att undersöka 

detta kommer frågor att ställas för att ta reda på om företagets val av blogg påverkar konsumenters 

uppfattning av företaget.  
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4. Empiri 

 
I detta kapitel kommer resultatet av undersökningen av enkätundersökningen att redovisas. 

 
 

Enkäten lades ut på Internet mellan 11/12-14/12 2009 där förväntat antal respondenter var 100 personer 

och där 100 personer också har svarat, vilket inte innebär något bortfall. 

 

Fråga 1 - Kön 

 

1 Kön? Antal Procent  

 1. Kvinna 57 57,00%  

 2. Man 43 43,00%  

 Totalt 100 100,00%  

 
  
  
  Figur 11: sammanställning av kön 

 

Utifrån denna uppställning kan man se att antalet kvinnor som svarat på enkäten är högre än antalet 

män. 57 stycken, det vill säga 57 %, av de tillfrågade är kvinnor medan 43 stycken, 43 %, är män. 

 

Fråga 2 – Ålder 

2 Ålder? Antal Procent  

 1. 13-19 16 16,00%  

 2. 20-29 70 70,00 %  

 3. 30-50 11 11,00%  

 4. 50+ 3 3,00%  

 Totalt 100 100,00 %  

Figur 12: sammanställning av ålder 

 

Följande uppställning visar att den största åldersgruppen som svarat på enkäten är de mellan 20-29 år 

och står för 70 % tätt följt av de mellan 13-19 år med 16 %. Av de mellan 30-50 år är det bara 11 % som 

svarat på enkäten och endast 3 % av de tillfrågade var över 50 år. 

 

Fråga 3 – Har du någonsin besökt en blogg? 

3 Har du någonsin besökt en blogg? Antal Procent  

 1. Ja 97 97,00%  

 2. Nej 3 3,00%  

 Totalt 100 100,00%  

Figur 13: sammanställning av bloggläsare 

 

Denna uppställning visar på att 97 stycken, 97 %, av de 100 stycken tillfrågade någonsin har besökt en 

blogg medan 3 personer, 3 %, inte har gjort det. Här faller dessa 3 % bort. 
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Fråga 4 - Av nedanstående två typer av bloggar, vilken läser du helst? 

4 Av nedanstående två typer av bloggar, vilken läser du helst? Antal Procent  

 1. Företagsbloggar, ex Apple, Kodak 14 14,43%  

 2. Personliga bloggar ex Kenza, Blondinbella, Kissie, Carl Bildt 83 85,57 %  

 Totalt 97 100,00%  

Figur 14: sammanställning av föredragen typ av blogg 

 

Här visas att de personliga bloggarna har en klar majoritet hos de 97 tillfrågade, där hela 85,57 % helst 

läser personliga bloggar till skillnad från endast 14 % som helst läser företagsbloggar. 

 

Fråga 5 - Varför läser du bloggar? 

5 Varför läser du bloggar? Antal Procent  

 1. För att få information om köp 5 5,15 %  

 2. För att jag är intresserad av ämnet ex mode, teknik 43 44,33%  

 3. För att jag ser upp till bloggaren som person 9 9,28%  

 4. För att jag associerar mig med bloggaren 7 7,22%  

 5. För att jag är intresserad av företaget 1 1,03 %  

 6. Annat 32 32,99%  

 Totalt 97 100,00%  

Figur 15: sammanställning av anledning till bloggläsande 

 

På frågan varför de tillfrågade läser bloggar var det 43 % som hade ett intresse av ämnet i bloggen, 9 % 

som såg upp till bloggaren som person, 7 % som associerade sig med bloggaren, 5 % som sökte 

information om köp samt 1 % som var intresserat av företaget.  

De 32 stycken tillfrågade som svarade annat redovisas nedan:  

 intressant att se hur folk tänker och tycker om saker 

 för att det fanns en länk till bloggen från en intressant nyhetsartikel 

 följer vänners/familjs bloggar 

 nyfiken på ett nytt fenomen 

 uttråkad 

 antingen för att jag är intresserad av de eller för att jag kan känna igen mig i bloggaren 

 ren nyfikenhet, men jag läser aldrig regelbundet 

 för jag är intresserad av hur andra tänker 

 läser ofta "fjortisbloggar" för att skratta åt dem 

 för att jag vill veta vad som händer i personens liv 

 för att se hur mina vänner som inte bor nära har det 

 för att jag inte kan ha kontakt med dem så ofta som jag vill 
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 dels för att det är intressant (typ musiker som spelar in ett album) men också för att skratta åt 

blåsta människor 

 för att få info om köp 

 nöje och nyfikenhet 

 intresserad av politik. 

 

Fråga 6 – Litar du på rekommendationer i bloggar? 

6 Litar du på rekommendationer i bloggar? Antal Procent  

 1. Ja, helt 4 4,12%  

 2. Delvis, men jag kollar andra källor också 65 67,01%  

 3. Nej, inte alls 21 21,65 %  

 4. Vet ej 7 7,22%  

 Totalt 97 100,00%  

Figur 16: sammanställning av tillit gällande rekommendationer på bloggen 

 

Av de 97 stycken som läser bloggar är det 65 stycken som delvis litar på rekommendationer i bloggar, 4 

stycken som helt litar på rekommendationerna, 21 stycken som inte alls litar på rekommendationer samt 

7 stycken som inte visste hur de ställde sig till rekommendationerna. 

 

Fråga 7 – Ser du bloggen som en typ av försäljare? 

7 Ser du bloggen som en typ av försäljare? Antal Procent  

 1. Ja 50 51,55 %  

 2. Nej 40 41,24%  

 3. Vet ej 7 7,22%  

 Totalt 97 100,00 %  

Figur 17: sammanställning av synen på bloggen som försäljare 

 

Ur denna uppställning framkommer att 50 personer, 51,55 %, ser bloggen som en typ av försäljare 

medan 40 personer, 41,21 %, inte gör det. 7 stycken av de tillfrågade svarade att de inte visste. 
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Fråga 8 – Har du någonsin köpt något du läst om på en blogg? 

8 Har du någonsin köpt något du läst om på en blogg? Antal Procent  

 1. Ja 36 37,11%  

 2. Nej 61 62,89%  

 Totalt 97 100,00%  

Figur 18: sammanställning av antal som köpt om något de läst om på en blogg 
 

37,11 % av de 97 stycken tillfrågade har någonsin köpt någonting de läst om på en blogg medan 61 

stycken, 62,89 %, aldrig köpt något. Här faller dessa 61stycken bort då författarna härifrån endast är 

intresserade av de som faktiskt har köpt något som de läst om på en blogg. 

 

Fråga 9 - Påverkar priset dig om du skulle köpa en produkt du läst om på en blogg? 

9 Påverkar priset dig om du skulle köpa en produkt du läst om på en 
blogg? 

Antal Procent  

 1. Ja, om priset är högt så köper jag 2 5,56%  

 2. Ja, om priset är lågt så köper jag 11 30,56%  

 3. Ja, om priset är högt så köper jag inte 17 47,22 %  

 4. Ja, om priset är lågt så köper jag inte 0 0,00%  

 5. Priset påverkar mig inte alls 6 16,67%  

 Totalt 36 100,00 %  

Figur 19: sammanställning av hur priset påverkar läsarna 

 

På fråga 9, om priset påverkat konsumentens köp, svarade 17 stycken, det vill säga 47,22 %, att de inte 

köper när priset är högt, 11 stycken, 30,56 %, svarade att de köper när priset är lågt. 6 stycken 

påverkades inte av priset, 2 stycken köper gärna om priset är högt medan ingen av de tillfrågade svarade 

att de undviker att köpa om priset är lågt. 

 

Fråga 10 - Har du någon gång blivit påverkad av en blogg till att köpa något du annars inte 

tänkte köpa? 

10 Har du någon gång blivit påverkad av en blogg till att köpa något 
du annars inte tänkte köpa? 

Antal Procent  

 1. Ja 21 58,33%  

 2. Nej 10 27,78%  

 3. Vet ej 5 13,89 %  

 Totalt 36 100,00%  

Figur 20: sammanställning av antal läsare som blivit påverkade till att köpa något de annars inte tänkt 

köpa 

 

Följaktligen visar denna uppställning att 21 stycken, hela 58,33 %, av de tillfrågade blivit påverkade av 

en blogg till att köpa något de annars inte tänkt köpa, 10 stycken har aldrig blivit påverkade medan de 

resterande 5 var osäkra. 
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Fråga 11 – Har du fortsatt köpa en produkt du först blev rekommenderad i en blogg? 

11 Har du fortsatt köpa en produkt du först blev rekommenderad i en 
blogg? 

Antal Procent  

 1. Ja 18 50,00 %  

 2. Om nej, varför inte? 4 11,11%  

 3. Vet ej 14 38,89%  

 Totalt 36 100,00 %  

Figur 21: sammanställning av antal läsare som fortsatt köpa en produkt som de blev rekommenderade 

om i en blogg 
 

Denna fråga visar att 50 % av de 36 tillfrågade fortsatt köpa en produkt som de först blev 

rekommenderade i en blogg följt av 14 stycken som var osäkra. De resterande 4 svarade nej med 

motiveringen det rörde sig om produkter som de redan ägde (exempelvis böcker och diverse 

klädesplagg) eller att de var missnöjda med produkten och köpet. 

 

Fråga 12 – Vems rekommendationer påverkar dig mest vid val av produkt/tjänst? 

12 Vems rekommendationer påverkar dig mest vid val av 
produkt/tjänst? 

Antal Procent  

 1. Den personliga bloggen 24 66,67%  

 2. Företagets egen blogg 2 5,56%  

 3. Ingen utav ovanstående 9 25,00 %  

 4. Vet ej 1 2,78%  

 Totalt 36 100,00%  

Figur 22: sammanställning av vems rekommendationer som påverkar mest vid val av produkt/tjänst 

 

66,67 % anser att den personliga bloggen påverkar mest, 25 % anser att ingen utav ovanstående bloggar 

påverkar dem, 5,56 % anser att företagets egen blogg påverkar de mest och 2,78 % var osäkra. 

 

Fråga 13 – Kan fel val av blogg/bloggare påverka din uppfattning om företaget? 

13 Kan fel val av blogg/bloggare påverka din uppfattning om 
företaget? 

Antal Procent  

 1. Ja, fel val av bloggare påverkar min uppfattning negativt 25 69,44%  

 2. Nej, det förändrar inte min bild av företaget 11 30,56%  

 Totalt 36 100,00%  

Figur 23: sammanställning av hur fel val av blogg/bloggare påverkar uppfattningen om företaget 

 

På frågan om fel val av blogg/bloggare kan påverka uppfattning om företaget svarade 25 stycken av de 

tillfrågade att fel val kan påverka deras uppfattning negativt medan 11 stycken ansåg att det inte 

påverkade deras bild om företaget. 

 

 

Fråga 14 - Har du någonsin avstått ifrån att köpa något som du läst om på en blogg? 
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14 Har du någonsin avstått ifrån att köpa något som du läst om på en 
blogg? 

Antal Procent  

 1. Om ja, varför? 24 66,67 %  

 2. Om nej, varför inte? 12 33,33%  

 Totalt 36 100,00%  

Figur 24: sammanställning av antal som avstått ifrån att köpa något de läst om på en blogg 

 

På den sista frågan svarade 24 stycken att de avstått ifrån att köpa något de läst om på en blogg med 

bland annat motiveringar som att de har svårt att associera sig med bloggare, att bloggaren påverkat de 

till att inte vilja ha produkten, för högt pris, oetiskt, dåliga recensioner, tydligt att bloggaren blev mutad, 

att man inte vill äga det bloggaren äger samt att bloggaren är oseriös. De 12 resterande svarade nej med 

motiveringar såsom att de litar på sina egna erfarenheter, att bloggens påverkan inte är tillräckligt stark 

för att få någon att avstå från att köpa något samt att man redan besitter tillräcklig kunskap om 

produkten. 
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5. Analys 

I analysen kommer den teoretiska referensramen att appliceras på empirin. 

 
 

Faktorerna från den teoretiska referensramen var följande: Konsumentbeteende, köpprocess, involvering, 

lojalitet, upplevd kvalitet, effekter samt kommunikation. Dessa faktorer kommer att analyseras i ordning.  

 

Utifrån empirin framkommer att den största delen av de som deltog i undersökningen var i åldern 20-29 

år. Dessa står för 70 % av de tillfrågade. Endast 3 % av de tillfrågade var i åldern 50 år och uppåt. Dock 

var det ingen betydande skillnad mellan antalet kvinnor och män som läste bloggar. Av de 100 personer 

som tillfrågades var det 97 stycken som också någon gång besökt en blogg och där är den personliga 

bloggen den blogg som läses av flest respondenter. Ur detta kan författarna tyda, då undersökningen 

utfördes i olika typer av sociala medier, att den största gruppen användare av denna typ av media är de 

mellan 20-29 år. Det visar sig också att det är vanligt att användare av sociala medier även läser bloggar 

vilket tyder på att det är en kanal som kan nå många konsumenter. 

 

5.1 Konsumentbeteende 

Konsumentbeteendet gällande bloggar och konsumtion genom bloggar har undersökts genom fråga 

nummer 5 – ”Varför läser du bloggar?”, där respondenterna fick precisera just varför de läser bloggar. 

Utifrån undersökningsvariablerna har konsumenters val och köp analyserats. De sex svarsalternativen 

som konsumenterna valde mellan var: för att få information om köp, för att man är intresserad av 

ämnet, för att man ser upp till bloggaren som person, för att man associerar sig med bloggaren, för att 

man är intresserad av företaget eller annat. Detta för att tyda konsumenters motiv till bloggläsandet.  

Den större delen av respondenterna, 44,33 %, har svarat att de läser bloggar av intresse för ämnet vilket 

kan kopplas till de psykologiska faktorerna ur Consumer Behavior-teorin. Läsarna kan här endast tänkas 

uppfatta det de är intresserade av medan all annan information hamnar i periferin. Det visar alltså på att 

de som läser bloggar av intresse för ämnet tillfredställer behov genom att göra sina val och köp utifrån 

motivation, perception, attityd och lärande. 

9,28 % säger sig läsa bloggar för att de ser upp till den personliga bloggaren som person och 

statussymbol vilket kan tyda på att det är de sociala faktorerna som påverkat läsaren, till den grad att den 

personliga bloggarens status och sociala roll är något som kan leda konsumenten till köp. Här söker 

läsaren efter att försöka efterlikna personen bakom bloggen, vilket ger bloggaren ett starkt inflytande 

över läsaren. 
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Att 7,22 % av läsarna associerar sig med den personliga bloggaren visar på att det föreligger ett behov 

av att förverkliga sig själv och det tyder på att det ligger personliga faktorer bakom anledningen till att 

de läser bloggar. Läsaren är här självmedveten och därmed medveten om sina behov men lyssnar, trots 

det, på vad bloggaren rekommenderar då man anser att man tillhör samma sociala klass eller grupp som 

bloggaren. Därför får även bloggaren här ett stort inflytande över hur deras läsare väljer och hur de 

köper. 

Endast 1,03 % av respondenterna angav att de läser bloggar på grund av att de var intresserade av 

företaget som låg bakom bloggen. Detta kan tänkas betyda att de är intresserade av företaget och därför 

motiveras till att läsa bloggar av psykologiska faktorer; motivation, perception, attityd och lärande. 

Däremot antar författarna att en konsument som är inriktad på att läsa företagsbloggar har en snävare 

perceptionsförmåga än de som är intresserade av ett ämne i stort, då de endast väljer att fokusera på 

information som företaget står för.  

Författarna anser dock att svarsalternativet ”för att få information om köp” hör till faktorn köpprocess då 

fråga 5 har kopplingar till två faktorer. 

 

5. 2 Köpprocess 

Till att börja med har författarna valt att även koppla svarsalternativet ”för att söka information” från 

fråga 5 till köpprocessen. Detta för att ta fram undersökningsvariabeln informationssök. Att 5,15 % av 

respondenterna aktivt söker information om köp genom bloggar tyder på att bloggen faktiskt används av 

läsaren, för att söka information, och att den kan komma att påverka konsumentens köpprocess. Bloggar 

erbjuder samma typ av information men i större omfång, något som konsumenter tidigare inte hade 

tillgång till. Enligt författarna underlättar alltså de nya typerna av sociala medier sättet man får tag på 

information. Dock är det, enligt undersökningen, fortfarande en väldigt liten del som söker information 

genom bloggar. 

 

Vidare tar fråga 6 – ”Litar du på bloggarens rekommendationer?” upp om läsaren utvärderar bloggarens 

attityd eller om andra alternativ tas i beaktning. Här har det visat sig att hela 4,12 % av respondenterna 

helt litar på bloggarens rekommendationer och därmed inte utvärderar andra källor. En läsare som 

endast litar på bloggarens rekommendationer tycks alltså inte basera sitt köp helt på bloggarens åsikter 

och utelämnar andra alternativ. Detta innebär alltså att under konsumentens köpprocess så kan det 

tänkas att andra alternativ utesluts genom att denne är helt engagerad i relationen mellan läsare och 

bloggaren. I detta fall kanske inte konsumenten jämför med andra källor och lyssnar inte heller på andra 
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omdömen, utan tyr sig helt till bloggaren. Här kan tänkas att företag kan finna en fördel i att utnyttja 

denna tillit som konsumenten har till den personliga bloggaren.  

Den största gruppen är de 67,01 % som svarat att de delvis litar på bloggarens rekommendationer men 

utöver detta även kollar andra källor. Författarna anser att det föreligger en god chans att bygga en 

varaktig relation till konsumenten och därmed få ut fler köp. Att en konsument ser sig efter andra källor 

innebär inte nödvändigtvis att denne misstror bloggaren men risken finns att de andra källorna säger 

annorlunda än bloggaren, vilket kan leda till att tilliten försvinner helt och så även chansen till köp och 

lojalitet.  

De övriga 21,65 % som svarat nej är de läsare som söker lösa problem genom andra sätt än bloggar. Då 

bloggen inte utgör en källa i dessas utvärdering så antas inte heller odlas någon lojalitet. Konsumenten 

kommer därför inte heller att bilda någon uppfattning om bloggaren som varumärke och inget köp 

kommer heller inte att ske genom bloggen. För dessa personer fungerar möjligtvis inte bloggen som, för 

företagen, en effektiv IT-strategi. Resterande 7,22 % som svarat vet ej kan tänkas vara osäkra på grund 

av att de varit omedvetna om rekommendationer alternativt inte uppfattat reklamen som en 

rekommendation.  

5.3 Involvering 

För att undersöka konsumenters involveringsgrad användes fråga 6, 7, 8, 9, 10, 12 och 14.   

 

För att kunna tyda hur konsumentens köpprocess ter sig ställde författarna fråga 6 - ”Litar du på 

rekommendationer i bloggar” som även visar på hur pass involverad läsaren är och i vad. Om läsaren 

sade sig lita fullt ut (4,12 % i undersökningen) på det som rekommenderas i bloggar kan detta tyda på en 

stark involvering i den personliga bloggen, men en låg involvering i själva produkten. Detta genom att 

läsarna agerar passivt, inte informationssöker utöver de rekommendationer som annonserats ut, samt att 

läsaren reagerar på reklam och marknadsföring. Den konsument som anses vara höginvolverad i 

bloggen tar sin tid att engagera sig i bloggarens rekommendationer och lyssnar även på dessa men antas 

inte ta till sig övrig reklam och marknadsföring.  

Har respondenten svarat att denne inte litar på bloggaren (21,65 % i undersökningen) så visar det på en 

låginvolvering i bloggaren genom att läsaren ställer sig kritisk till rekommendationer. Detta betyder 

dock inte nödvändigtvis att läsaren istället är höginvolverad till företaget bakom bloggen, utan tyder 

bara på att på det inte föreligger något större intresse hos konsumenten att få fram information ur 

bloggar. 

Vidare kan de 67,01 % som svarat att de delvis litar på rekommendationer i bloggar men ändå söker 

ytterligare information tänkas vara en grupp som, genom sitt bloggläsande, kan bli involverade i 
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antingen blogg eller företag. Därför är det viktigt för företag att, genom en strategi de använder, sköta 

relationerna på rätt sätt för att få höginvolverade och lojala kunder.  

 

Genom fråga 7 - ”Ser du bloggen som en typ av försäljare?”, får författarna svar på om konsumenter ser 

de två olika typerna av bloggar som undersöks, företagsbloggar samt utomstående personliga bloggar, 

som försäljare och som därför inte ger tillräckligt trovärdig information. Då majoriteten av 

respondenterna, 51,55 %, ser bloggen som en försäljare kan det tänkas att det inte föreligger någon 

vidare stark involvering gentemot bloggen då läsaren inte uppfattar denna som en opartisk källa. Genom 

att de misstror det som skrivs blir inte dessa läsare lojala mot varken bloggen, bloggaren eller företaget.  

Dock är det 41,24 % av respondenterna som inte anser att bloggen är en försäljare. Här kan det istället 

tänkas föreligga en stark involvering mot bloggen då man inte tror att det finns några baktankar i det 

som sägs och rekommenderas.  

 

Vidare användes fråga 8 – ”Har du någonsin köpt något du läst om på en blogg?”, för att visa om läsare 

någon gång köpt något de läst om på en blogg och om bloggen därför kan fungera som en duglig 

försäljningskanal. Då det är många av respondenterna som inte fullt litar på rekommendationer i bloggar 

och som ser bloggen som en typ av försäljare svarade inte helt förvånande en majoritet, 62,89 %, att de 

inte köpt något de läst om på en blogg.  

Dock visade det sig ändå att hela 37,11 % av respondenterna någon gång köpt något de läst om på en 

blogg vilket visar på att bloggen kan vara är en effektiv IT-strategi för företag att ta tillvara på. Om man 

dessutom ser till graden av involvering, gällande denna andel potentiella köpare, så kan man se att det 

föreligger en viss tillit hos läsaren gentemot bloggaren. Detta i sin tur kan vara en början till att en 

lojalitet skapas.  

 

Utifrån fråga 10 – ”Har du någon gång blivit påverkad av en blogg till att köpa något du annars inte 

tänkt köpa?”, kan författarna utläsa att majoriteten, 58,33 %, av de tillfrågade någon gång blivit så 

påverkade av en blogg att de köpt något de annars inte tänkt köpa. Här säger resultatet av 

undersökningen att många av de som läser bloggar faktiskt tillåter sig själva att påverkas i stor grad av 

bloggaren. Detta anser författarna kan tyda på att det finns en stark involvering mot själva bloggen. Med 

detta menas att bloggen kan skapa ett behov hos läsaren som inte funnits där tidigare och att detta behov 

grundar sig i den starka involvering som läsaren har mot bloggen.  

Endast 27,78 % av respondenterna svarade nej på denna fråga medan 13,89 % svarade att de inte visste, 

vilket tyder på att dessa inte lyssnar och litar på rekommendationer i bloggar vilket får stöd i tidigare 

frågor. 
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Fråga 12 – ”Vems rekommendationer påverkar dig mest vid val av produkter/tjänster?”, använder 

författarna för att ta reda på vems rekommendationer som man mest lyssnar på för att reda ut mot vilken 

typ av blogg konsumenterna är involverade mot. Här tyder författarna resultatet som att de flesta är 

involverade mot den utomstående personliga bloggen då det är väldigt få (endast 5,56 % av 

respondenterna) som sa sig påverkas mest av företagsbloggar. Detta kan dock ha att göra med att det i 

undersökningen var få personer som sa sig helst läsa företagsbloggar.  

 

På fråga 14 – ”Har du någonsin avstått ifrån att köpa något som du läst om på en blogg?”, har 66,67 % 

av respondenterna svarat att de valt att inte köpa en produkt de läst om på en blogg med motiveringar 

som att de inte litar på det som bloggaren säger, att det var tydligt att bloggaren blev mutad av att skriva 

rekommendationen på bloggen samt att bloggaren påverkat dem till att inte vilja ha produkten. Enligt 

författarna visar detta på, i enlighet med ovanstående frågor, att de läsare som medvetet avstår från att 

köpa något på en blogg inte kan anses vara involverade i bloggen utan snarare i företaget alternativt i 

produkten. De konsumenter som är höginvolverade i produkten kan tänkas bli avtrubbade om en 

bloggare rekommenderar produkten då konsumenten gärna ser produkten som något som har personlig 

relevans. Denne ser hellre att få besitter möjligheten att konsumera samma produkt, då den status som 

produkter ger personen i fråga kan försvinna om fler börjar konsumera samma produkt. Detta kan även 

tyda på att dessa respondenter är låginvolverade mot bloggen då deras motiveringar i stort handlade om 

att de inte litar på rekommendationer i bloggen. 

De resterande respondenter som svarade att de inte avstått från att köpa en produkt som de läst om på en 

blogg motiverade detta med att de litar på sina egna erfarenheter samt att bloggen inte har kraft nog att 

påverka dem överhuvudtaget. Detta tyder författarna som att dessa personer inte är höginvolverade mot 

produkten men att det samtidigt inte går att fastställa att de istället är låginvolverade. 

 

För att ta reda på involveringsgrad utifrån priset använder författarna fråga 9 – ”Påverkar priset dig om 

du skulle köpa en produkt du läst om på en blogg”. Denna fråga tar fram undersökningsvariabeln ”pris” 

och enligt involveringsteorin så innebär svarsalternativen ”Ja, om priset är lågt så köper jag” samt ”Ja, 

om priset är högt så köper jag inte” att dessa respondenter är låginvolverade i produkten som syns i 

bloggen medan svarsalternativen ”Ja, om priset är högt så köper jag” samt ”Ja, om priset är lågt köper 

jag inte” istället kan tyda på höginvolverade respondenter. Detta då låginvolverade sägs föredra lågt pris  

medan höginvolverade sägs föredra högre pris. Undersökningen resulterade i att 47,22 % svarade att de 

endast skulle köpa en produkt som de läst om på en blogg om priset inte var högt. Till detta kan tilläggas 
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att 30,56 % av respondenterna endast kunde tänka sig att köpa en produkt om priset var lågt. 

Sammanlagt svarar alltså 77,78 % av respondenterna på de svarsalternativ som tyder på låginvolvering. 

5.4 Lojalitet 

För att ta reda på mot vad som konsumenter är lojala, antingen företaget eller bloggaren, så används 

fråga 13 i enkäten; ”Kan fel val av blogg/bloggare påverka din uppfattning om företaget?”. Här svarade 

majoriteten, 69,44 %, att deras uppfattning om företaget påverkas negativt om de anser att företaget valt 

fel blogg/bloggare för att marknadsföra sina produkter. Resterande 30,56 % ansåg dock inte att fel val 

av bloggare påverkade deras bild av företaget. Detta resultat, där flertalet av de tillfrågade ansåg att fel 

val är ett problem, kan tyda på att det föreligger en skillnad mellan företagets affärsidé och varumärke 

samt bloggarens affärsidé och varumärke. Det kan tänkas att de respondenter som anser att fel val av 

bloggare kan förstöra företagsbilden uppfattar företaget och bloggaren som två skilda delar, som om de 

möts, skapar motsättningar. Dessa konsumenter har möjligtvis en uppfattning om företaget och dess mål 

och en annan uppfattning om vad bloggen/bloggaren står för. Den bild som konsumenten har av dessa 

två verksamheter stämmer alltså inte överens.  

Resultatet visar också att företag förlorar i anseende om de väljer fel typ av utomstående personlig 

blogg. Ett företags varumärke, alltså den bild som konsumenterna har, torde i detta fall vara starkt i 

jämförelse med bloggarens varumärke som konsumenterna inte anser leva upp till företagets standard.  

5.5 Upplevd kvalitet 

För att mäta faktorn upplevd kvalitet används fråga 11; ”Har du fortsatt köpa en produkt som du först 

blev rekommenderad i en blogg?”. På denna fråga svarade 50 % av respondenterna att de fortsatt köpa 

produkter de läst om i bloggar. Detta resultat kan visa på att det som faktiskt sägs i bloggar stämmer 

överens med det som konsumenter upplever när de testar produkterna. Här stämmer de förväntningar 

konsumenterna hade (eller fick från bloggaren) överens med deras erfarenheter av att testa produkten i 

fråga och det torde ge en positiv upplevelse enligt teorin. Om konsumenten upplever kvaliteten på 

produkten som god så kan han/hon bli höginvolverad mot en produkt som han/hon tidigare kanske var 

låginvolverad mot, något som kan backas upp i involveringsteorin. I detta fall har bloggen hjälpt 

företaget att skapa lojalitet. Om företaget lyckas skapa lojalitet genom att ge konsumenten god upplevd 

kvalitet så kan det leda till att företagets varumärke stärks. 

11,11 % av respondenterna svarade dock att de inte fortsatt köpa en produkt som de först blivit 

rekommenderade i en blogg. Detta motiverades med att de förväntningar som konsumenten hade på 

produkten, som de fått från bloggaren, inte stämde överens med de erfarenheter de fick av att själva testa 

produkten. Dessutom svarade några att de inte återupprepade köpet på grund av att det endast finns ett 
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värde i att köpa produkten en gång, t.ex. en specifik bok eller ett klädesplagg. I de fall då konsumenter 

känt att produkten inte levt upp till de förväntningar de hade på den så finns det en risk att företaget 

tappar förtroende samtidigt som bloggen där rekommendationen förekom även den tappar förtroende 

hos sina läsare.  

På denna fråga fanns det också en stor grupp respondenter, 38,89 %, som svarade att de inte visste om 

de någonsin fortsatt köpa en viss specifik produkt som de först blev rekommenderade i en blogg. Enligt 

författarna kan detta svar bero på att konsumenterna inte är involverade i varken bloggen eller företaget 

att de därför inte heller reflekterar över att de köpt en produkt som de blivit rekommenderade i en blogg 

och därför inte heller om de fortsatt köpa den. 

5.6 Word-of-mouth/web-effekter 

För att undersöka positiva och negativa effekter av word-of-mouth/web använder författarna åter sig av 

fråga 6 - ”Litar du på rekommendationer i bloggar?” för att utvärdera hur konsumenterna ställer sig till 

rekommendationer. Som tidigare redovisats litar 4,12 % av respondenterna helt på rekommendationer i 

bloggar vilket tyder på att de ställer sig positiva till dessa och kan tänkas basera sitt köp helt på vad 

någon rekommenderar. Den grupp som svarat att de delvis litar på rekommendationer i bloggar men att 

de även kollar andra källor (67,01 %) anser författarna fortfarande vara positiva till rekommendationer 

då de andra källorna som respondenterna kan tänkas använda också kan vara rekommendationer.. 

Däremot tyder svarsalternativet nej att 21,65 % uppfattar rekommendationer i bloggar som någonting 

negativt. 

 

Utifrån de 4,12 % som svarat att de litar på rekommendationer plus de 67,01 % som delvis litar dessa 

har 37,11 % svarat, på fråga 8 - ”Har du någonsin köpt något du läst om på en blogg?” att de någon 

gång har blivit så pass påverkade av bloggen att de köpt något de läst om. Däremot svarade majoriteten 

av respondenterna (62,89 %) att de inte har köpt något de läst om på en blogg. Ur detta anser sig 

författarna kunna tyda att de rekommendationer som sker på bloggar och dess effekter inte är så pass 

starka att konsumenterna påverkas till att faktiskt genomföra ett köp. 

 

Fråga 14 ”Har du någonsin avstått ifrån att köpa något du läst om på en blogg?” användes i 

undersökningen för att ta reda på om word-of-mouth/web kan ha negativa effekter såsom att få 

konsumenter att avstå från köp. Här visade det sig att hela 66,67 % säger sig ha avstått ifrån att köpa 

något som de läst om en blogg. Detta motiverade de bland annat med svårigheter att associera sig med 

bloggaren till den grad att bloggaren påverkade dem till att inte vilja äga produkten. Det framgick även, 

att konsumenterna var medvetna om att bloggare blir mutade och på så sätt är oseriösa. 
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Här visas tydligt att rekommendationer på bloggar kan ha en negativ effekt på konsumenter och att 

rekommendationer som kommunikationsmedel inte alltid fungerar effektivt på alla konsumenter. 

5.7 Kommunikation  

Slutligen har fråga 13 - ”Kan fel val av blogg/bloggare påverka din uppfattning om företaget?”, valts 

för att undersöka om företagets val av blogg påverkar konsumentens uppfattning av företaget. Att 69,44 

% svarat att de påverkas beroende på vilken blogg som företaget valt att använda kan det tyda på att 

kommunikationen inte fungerar. Detta genom att den interaktiva samt den externa marknadsföringen 

inte stämmer överens. Konsumentens bild och erfarenhet av företaget riskerar här att inte stämma 

överens med den profil som företaget vill få fram. Enligt författarna kan detta således leda till missnöjda 

kunder där företaget missar en chans att främja långsiktighet. 

Resterande respondenter, 30,56 %, som inte tycks påverkas av vilka utomstående bloggar företag väljer 

att arbeta med ger författarna indikationer på att den externa kommunikationen är stark. Här antas alltså 

ingen negativ uppfattning om företaget skapas då det inte spelar någon roll, för konsumenten, vem som 

rekommenderar produkten/tjänsten då kommunikationen mellan konsumenten och företaget är god.  
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6. Resultat 

 
I detta kapitel kommer de resultat från analysen att ställas mot uppsatsens syfte; att analysera och 

utvärdera personliga bloggar och företagsbloggar som IT-strategi. 

 

 
 

Ur analysen framgår att de flesta som läser bloggar är i åldern 20-29 år. Om företag väljer att använda 

sig av bloggar som IT-strategi blir det därför viktigt att känna till vilken åldersgrupp man bäst når via 

denna media. Det framgår också att det inte föreligger någon betydande skillnad i antalet manliga och 

kvinnliga bloggläsare. Författarna ser även att bloggen är en vanligt förekommande media som används 

av många vilket gör att bloggen blir en effektiv kanal för företag om de ämnar nå den målgrupp (20-29 

år) som till största del läser bloggar. 

 

Det framgår även att majoriteten av de som läser bloggar gör det utifrån ett intresse för det ämne som 

det skrivs om i bloggen. Det finns även en del av läsarna som läser bloggar på grund av att de ser upp 

till samt associerade sig själva med personen bakom bloggen. Vidare framgår det i analysen att bloggen 

påverkar köpprocessen i en liten utsträckning vad gäller informationssök. Däremot är det fler som 

använder bloggen i processen för att fatta det slutgiltiga köpbeslutet. Här har författarna funnit att trots 

att bloggen inte används i någon vidare omfattning för att först hitta information om produkter/tjänster 

så används den desto mer när det gäller att lyssna på andras åsikter. Det har visat sig att majoriteten 

faktiskt lyssnar på vad som sägs på bloggen och att detta kan bidra till att ett beslut om köp kan tas. 

Dock är det väldigt få som helt litar på rekommendationer på bloggar. Trots detta finns, hos de som litar 

på rekommendationer, en stark involvering till den personliga bloggen, men en låg involvering i själva 

produkten/tjänsten. Läsarna tycks agera passivt och informationssöker inte i större grad utan lyssnar mer 

på bloggarens åsikter. Ibland så pass mycket att de köper produkter som de annars inte hade tänkt köpa. 

En majoritet av respondenterna litar dock delvis på rekommendationer samtidigt som de utvärderar 

andra källor, vilket kan leda till att de blir involverade i antingen blogg eller företag. Dessa två grupper 

utgör därför potentiella köpare vilket bör göra bloggen till en effektiv IT-strategi.  

Det verkar dock finnas många läsare som inte alls litar på rekommendationer genom bloggar vilket inte 

nödvändigtvis betyder att läsaren istället är höginvolverad till företaget och dess blogg utan mer att det 

inte föreligger ett större intresse hos konsumenten att få fram information ur bloggar. Trots att det verkar 

finnas en majoritet som helt eller delvis litar på rekommendationer så är det ändå väldigt få som faktiskt 
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Höginvolvering 

genomför ett köp. Detta visar på att word-of-mouth/web genom bloggar kanske inte alltid har den 

genomslagskraft som ett företag vill ha. 

Enligt konsumenternas svar i undersökningen framgår även att det är viktigt för företagen att, om man 

väljer att använda sig av bloggen som IT-strategi, välja rätt blogg då de riskerar att förlora i anseende 

om valet är fel. Samtidigt är det även viktigt att de erfarenheter som produkten/tjänsten ger stämmer 

överens med de förväntningarna som bloggen skapat. För att det ska kunna skapas lojalitet bör dessa två 

överensstämma vilket kan göras genom att en god kommunikation, mellan företag och konsumenter, 

upprätthålls via bloggar.  

 

Den matris som författarna upprättade i syntesen har anpassats för att svara på uppsatsen syfte och ska 

visa på hur företag bör tänka när de väljer mellan de två typer av sociala medier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som IT-strategi tycks den utomstående personliga bloggen fungera bra när det gäller konsumenter som 

är höginvolverade i bloggen samt när företaget säljer låginvolverade produkter. Här bör företag ta 

tillvara på den status som bloggaren bakom den personliga bloggen besitter för att locka konsumenter 

till köp då det framgår att det finns läsare som ser upp till och associerar sig med denne bloggare. I 

enlighet med transaktionsperspektivet bör företag som säljer låginvolverade produkter, och därför har 

svårt att skapa lojalitet till sina konsumenter, satsa på de enstaka utbyten med en stor skara bloggläsare 

som kan nås via den utomstående personliga bloggen.  

Personlig blogg 

Företagsblogg 

Låginvolvering 

 

Höginvolverad 

produkt  

 

 

Låginvolverad 

produkt 
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Om företaget istället säljer höginvolverade produkter så framkommer det ur analysen att en utomstående 

personlig blogg inte är rätt val av strategi för företaget då det har visat att de personer som läser denna 

typ av bloggar föredrar låga priser på de produkter som de kan tänka sig att köpa via bloggar. Detta 

tyder på att dessa läsare inte är höginvolverade och om företaget skulle välja denna strategi så kan det få 

negativa konsekvenser för deras anseende hos deras redan befintliga konsumenter. I enlighet med 

relationsperspektivet kan istället en företagsblogg vara ett bättre val av strategi då denna bättre kan svara 

till höginvolverade konsumenters behov för att företaget i slutändan ska lyckas skapa lojalitet till sina 

konsumenter genom upprätthållandet av goda relationer.  
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7. Slutsats 

 
I detta kapitel kommer uppsatsens slutsats att redogöras vilket svarar på uppsatsens 

problemformulering; Vilka faktorer är viktiga för företag vid val av sociala medier för att nå långsiktig 

överlevnad? 

 
 

Utifrån resultatet har författarna kommit fram till att de viktigaste faktorerna för företag vid val av 

sociala medier är involvering, kommunikation och lojalitet. 

 

Trots att bloggen tycks fungera som en effektiv IT-strategi skiljer det sig dock för företag vilken typ av 

blogg de ska välja för att nå långsiktig överlevnad. Resultatet visar på att konsumenterna är 

höginvolverade i den personliga utomstående bloggen snarare än i de produkter som rekommenderas 

där. Detta innebär att företag som säljer låginvolverade produkter kan använda sig av denna typ av 

blogg för att kortsiktigt nå ekonomiska fördelar, men inte för att nå långsiktighet.  

 

Företag som har höginvolverade produkter bör däremot inte satsa på en utomstående personlig blogg då 

man här istället bör sträva efter att förse sina höginvolverade konsumenter med rätt information. Att 

använda sig av en egen företagsblogg kan således vara rätt väg att gå då höginvolverade konsumenter 

kräver mer än vad en utomstående personlig blogg kan leverera. Företagen kan då själva förfoga över 

innehållet och ge konsumenterna det de behöver.  

Om företag lyckas tillgodose sina konsumenter med rätt information för att hålla deras involvering vid 

liv kommer den upplevda kvaliteten att vara positiv vilket i sin tur leder till lojala kunder. Det är ur detta 

ett företag har möjlighet att nå långsiktig överlevnad. 

 

Ur detta drar författarna även slutsatsen att företag bör satsa på relationsmarknadsföring för att nå 

långsiktig överlevnad då detta teoretiska perspektiv betonar vikten av bland annat lojalitet och 

långlivade relationer. 
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8. Diskussion & Vidare forskning 

 

Syftet med denna uppsats var att visa hur bloggen fungerar som IT-strategi då den är ett relativt nytt 

fenomen. Författarna antog, före utförd undersökning, att det inte skulle föreligga någon skillnad i 

bloggens påverkan på konsumenterna beroende på om företaget sålde höginvolverade produkter eller 

låginvolverade produkter. Dock visade undersökningen att så inte är fallet. Istället tyder resultatet på att 

höginvolverade produkter inte kunde säljas i utomstående personliga bloggar då de konsumenter som 

köper dessa produkter kräver mer information än vad de personliga bloggarna kan ge. Det visade sig 

också att det kan bli svårt för företag som säljer låginvolverade produkter att nå långsiktig överlevnad 

via personliga bloggar då dessa inte skapar någon lojalitet för företaget. 

 

Bloggen som fenomen har dock kommit att bli en viktig marknadsföringskanal för företag då det är en 

effektiv media som når ut till många och erbjuder en flervägskommunikation där användare och företag 

kan kommunicera med varandra. För företagen gäller det att vara medveten om bloggens 

genomslagskraft för att möta den eventuella konkurrens som kan uppstå men även för att kunna möta 

negativa rekommendationer som lätt uppstår i detta nya forum.  

 

Då denna undersökning baserade sig på ett relativt nytt fenomen, med ett begränsat antal respondenter, 

ser författarna att vidare forskning skulle kunna få fram mer generella slutsatser. Det skulle även vara 

intressant att undersöka huruvida bloggen som marknadsföringskanal kan förvandla en låginvolverad 

konsument till en höginvolverad konsument genom att företag verkligen utnyttjar de personer och de 

rekommendationer som bloggar består av.  

 

Författarna tror slutligen att bloggen som social mediekanal kan komma att bli än viktigare i framtiden. 
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9. Kritisk granskning 

 

Den kritik som kan ges i efterhand är att enkätundersökningen saknar vissa frågor som fokuserar mer på 

företagsbloggar, för att belysa denna aspekt i uppsatsen. Dessutom anser vi att vissa frågor saknar 

uttömmande svarsalternativ, där man inte fått fram rätt resultat på grund av att vi inte tänkt på alla 

möjliga tolkningar av svarsalternativen. 

Vissa av frågorna i enkäten var också medvetet uteslutande för att få fram den information som vi sökte. 

Detta kan dock tänkas ha påverkat uppsatsens generaliserbarhet. Uppsatsens generaliserbarhet kan 

också tänkas ha påverkats av det faktum att den baserades på ett bekvämlighetsurval, genom Internet, 

vilket medför att generella slutsatser inte går att dra.  

Vidare kan det tänkas att det faktum att enkäten utfördes på Internet gett författarna mindre kontroll 

över själva enkäten. Dock fick vi in de svar vi räknade med utan bortfall. 
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11. Bilaga 1 

 

Hejsan! 

 

Denna enkät ligger till underlag för vår kandidatuppsats inom företagsekonomi med inriktning 

Service Management vid Södertörns Högskola. 

Svaren är givetvis anonyma och vi tackar på förhand för er medverkan! 

 

1. Kön? 

 

Kvinna 

Man 

 

2. Ålder? 

 

13-19 

20-29 

30-50 

50+ 

 

3. Läser du bloggar?  

 

Ja  

Nej 

 

Om nej, tack för din medverkan! 

 

4. Av nedanstående två typer av bloggar, vilken läser du helst? 

 

Personliga bloggar (ex, Blondinbella, Kissie, Engla, Kenza etc.) 

Företagsbloggar (ex, Kodak, Apple etc.) 

 

 

5. Varför läser du bloggar? 

 

För att få information inför köp 

För att jag är intresserad av ämnet ex mode, teknik 

För att jag ser upp till bloggaren som person 

För att jag associerar mig med bloggaren 

För att jag är intresserad av företaget 

Annat 
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6. Litar du på rekommendationer i bloggar? 

 

Ja, helt 

Delvis, men jag kollar andra källor också 

Nej, inte alls 

Vet ej 

 

7. Ser du bloggen som en typ av försäljare? 

 

             Ja 

             Nej 

Vet ej 

 

8. Har du någonsin köpt något du läst om på en blogg?  

 

Ja 

Nej 

 

Om nej, tack för din medverkan! 

 

9. Påverkar priset dig om du skulle köpa en produkt du läst om på en blogg? 

 

Ja, om priset är högt så köper jag 

Ja, om priset är lågt så köper jag 

Ja, om priset är högt så köper jag inte 

Ja, om priset är lågt så köper jag inte 

Priset påverkar mig inte alls 

 

10. Har du någon gång blivit påverkad av en blogg till att köpa något du annars inte tänkte köpa? 

 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

11. Har du fortsatt köpa en produkt du först blev rekommenderad i en blogg? 

 

Ja 

Om nej, varför inte? 

Vet ej 

 

12. Vems rekommendationer påverkar dig mest vid val av produkt/tjänst? 

 

Personlig blogg 

Företagens blogg 

Ingen utav ovanstående 

Vet ej 
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13. Kan fel val av blogg/bloggare påverka din uppfattning om företaget? 

 

Ja 

Nej 

Vet ej 

  

14. Har du någonsin avstått ifrån att köpa något som du läst om på en blogg? 

 

Om ja, varför?................................................................................. 

Om nej, varför inte?........................................................................ 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


