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Handledare: Jan-Eric Nilsson  

 

Nyckelord: Sociala medier, PR, blogg samt produktplacering   

Problembakgrund/diskussion: I bakgrunden beskrivs det hur marknadskommunikationen 

har förändrats de senaste åren vilket har genererat i fler kanaler för företaget att gå via. Man 

utsätts som konsument idag av åtskilliga kommersiella budskap vilket gör att det är svårt att ta 

till sig av all information. Det blir allt viktigare för marknadsförare att gå genom rätt kanaler 

för att på ett effektivt sätt nå målgruppen.   

Problemformulering: Hur fungerar bloggen som marknadsföringsverktyg? 

Syfte: Syftet är att genom en deskriptiv/explorativ studie identifiera de aktörer som ingår i ett 

samarbete mellan ett företag och en bloggkanal. Studien syftar även till att beskriva 

aktörernas behov av samarbete samt förklara hur samarbetet fungerar och ser ut.   

Metod: Genom en kvalitativ ansats undersöker studien hur samarbete kan skapas mellan ett 

företag och en blogg. Intervjuer har genomförts med företag, bloggare samt PR-byråer för att 

kunna beskriva samarbetes gång.     

Teorier: Kommunikationsprocessen, segmentering och positionering, word-of-mouth samt 

PR. 

Empiri: Empirin består av en sammanställning av de intervjuer som genomförts.  

Slutsats: Bloggen är en effektiv kanal för produktplacering som flera företag börjat intressera 

sig av. Budskap som kommuniceras via bloggen har en hög trovärdighet hos dess läsare 

eftersom det ses som en rekommendation av bloggaren. Företag har idag begränsad kunskap 

om hur bloggen fungerar och är i behov av en mellanhand som kan förmedla kunskaper och 

kontakter. För att tillgodose behovet har PR-byråer börjat ta initiativ till att skapa ett 

kontaktnät av företag och bloggare som är intresserade av samarbeten.    

 

 



Förord 

 
 

Ett stort Tack riktas till alla som ställt upp och medverkat i studien. 

 

Vi vill framförallt tacka vår handledare Jan-Eric Nilsson som inspirerat och väglett oss genom 

uppsatsen. 

 

Vi vill också tacka alla respondenter som ställt upp och svarat på intervjuerna. 

 

 

Maria Andréasson och Martina Holm 

 

Stockholm, Juni 2010



 

Innehållsförteckning  
1. Inledning ........................................................................................................................6 

1.1 Problembakgrund/diskussion ................................................................................................6 

1.2 Problemformulering ...............................................................................................................8 

1.3 Problemställning.....................................................................................................................8 

1.4 Syfte ........................................................................................................................................8 

1.5 Definitioner/ begreppsformulering ........................................................................................9 

1.6 Avgränsning.......................................................................................................................... 10 

2. Metod ...........................................................................................................................11 

2.1 Forskningsansats ................................................................................................................. 11 

2.2 Metodiskt angreppssätt ....................................................................................................... 11 

2.3 Datainsamling....................................................................................................................... 12 

2.4 Urval ...................................................................................................................................... 12 

2.5 Genomförande ..................................................................................................................... 13 

2.6 Intervjuformulär .................................................................................................................... 13 

2.7 Källkritik/Tillförlitlighet och giltighet ..................................................................................... 14 

2.8 Metodkritik ............................................................................................................................ 15 

3. Referensram ................................................................................................................16 

3.1 Tidigare forskning ................................................................................................................ 16 

3.2 Teori ...................................................................................................................................... 18 

3.2.1 Kommunikationsprocessen .......................................................................................... 18 

3.2.2 Segmentering och positionering .................................................................................. 19 

3.2.3 Word-of-Mouth .............................................................................................................. 20 

3.2.4 Public Relations ............................................................................................................ 21 

4. Empiri ...........................................................................................................................22 

4.1 Företag .................................................................................................................................. 22 

4.1.1 Synen på och efterfrågan av produktplacering........................................................... 22 

4.1.2 Erfarenheter och intresse av samarbete ..................................................................... 23 

4.1.3 Utbyte mellan aktörerna ............................................................................................... 23 

4.1.4 Mellanhandens betydelse och funktion ....................................................................... 23 

4.1.5 Sociala mediers betydelse och produktplaceringens framtidsutsikter...................... 24 

4.1.6 Sammanfattning ............................................................................................................ 24 

4.2 Bloggarna ............................................................................................................................. 25 



4.2.1 Synen på och efterfrågan av produktplacering........................................................... 25 

4.2.2 Erfarenheter och intresse av samarbete ..................................................................... 26 

4.2.3 Utbyte mellan aktörerna ............................................................................................... 26 

4.2.4 Mellanhandens betydelse och funktion ....................................................................... 27 

4.2.5 Sociala mediers betydelse och produktplaceringens framtidsutsikter...................... 27 

4.2.6 Sammanfattning ............................................................................................................ 28 

4.3 PR-Byråer ............................................................................................................................. 29 

4.3.1 Synen på och efterfrågan av produktplacering........................................................... 29 

4.3.1 Erfarenheter och intresse av samarbete ..................................................................... 30 

4.3.2 Utbyte mellan aktörerna ............................................................................................... 30 

4.3.3. Mellanhandens betydelse och funktion ...................................................................... 30 

4.3.4 Sociala mediers betydelse och produktplaceringens framtidsutsikter...................... 30 

4.3.5 Sammanfattning ............................................................................................................ 31 

5. Analys ..........................................................................................................................32 

5.1 Synen på och efterfrågan av produktplacering ................................................................. 32 

5.2 Erfarenheter och intresse av samarbete ............................................................................ 33 

5.3 Utbyte mellan aktörerna ...................................................................................................... 33 

5.4 Mellanhandens betydelse och funktion .............................................................................. 34 

5.5 Sociala mediers betydelse och produktplaceringens framtidsutsikter............................. 34 

6. Tolkning .......................................................................................................................36 

7. Slutsats ........................................................................................................................40 

7.1 Aktörer .................................................................................................................................. 40 

7.2 Samarbetets syfte och mål.................................................................................................. 40 

7.3 Aktörernas tillvägagångssätt vid skapandet av samarbeten ............................................ 41 

7.4 Utbytet och samarbete mellan aktörerna ........................................................................... 41 

7.5 PR via blogg ......................................................................................................................... 41 

8. Diskussion ...................................................................................................................43 

9. Framtida forskning ......................................................................................................45 

 

 



1. Inledning 

Kapitlet avser att ge läsare en överblick av det valda ämnet som uppsatsen undersökt. Det 

inleds med en presentation av bakgrund och diskussion kring forskningsproblemet. Detta 

leder fram till en problemformulering och frågeställningar som legat till grund för 

undersökningen. Vidare presenteras studiens syfte som följs av viktiga definitioner för att 

underlätta fortsatt läsning. Kapitlet avslutas med en redogörelse av ämnets avgränsningar.    

 

1.1 Problembakgrund/diskussion 

Marknadskommunikationen har förändrats de senaste åren och antalet kanaler för företaget att 

gå via har ökat, inte minst över internet.
1
 Det ökade medieutbudet har gett konsumenterna 

möjligheten att själva välja bland medier och därmed även vilken information de vill utsättas 

för. Eftersom att man som konsument idag möts av åtskilliga kommersiella budskap blir detta 

val en nödvändighet. Det är svårt att ta till sig av all information och de budskap man 

exponeras för glöms lätt bort i allt mediebrus.
2
 Det ökade informationsflödet har gjort att 

människor i allt större utsträckning försöker undvika reklam eftersom man är medveten om att 

reklamens främsta syfte är att sälja. Denna medvetenhet har bidragit till att förtroendet för 

företagens budskap/reklam har börjat minska. Man lyssnar i högre utsträckning på råd från 

personer man anser har hög pålitlighet.
3
 Marknadsförare förstår vikten av att synas i nya 

kanaler eftersom det blir svårare att nå sin målgrupp genom traditionella medier som 

exempelvis tidningar.
4
  

 

En av de marknadsföringsformer som har starkast effekt på konsumenten är word-of-mouth.
5
 

Word-of-mouth innebär att konsumenter kommunicerar och delar med sig av information om 

produkter och påverkar varandras köpbeslut.
6
 Internet har bidragit till spridningen av word-of-

mouth, idag finns det obegränsat med kommunikationsforum där konsumenter kan dela med 

sig av sina erfarenheter. Marknadsförare har börjat uppmärksamma word-of-mouth som 

                                                
1 www.slideshare.net 
2 Trout, 1997, The New Positioning, sida 5 
3 Thorstenson, 2006, Människor påverkar människor, sida 49-51  
4 Thorstenson, 2006, Människor påverkar människor, sida 17 
5 Hofman, 2006, Lies, Damn Lies, and Word of Mouth  
6 Richins, 1983, Negative Word-Of-Mouth by Dissatisfied Consumers 

http://www.inc.com/author/mike-hofman


marknadsföringsverktyg eftersom den i större utsträckning tar sig igenom mediebruset och 

uppfattas inte som vanlig reklam.
7
  

 

PR är ett effektivt marknadsföringsverktyg som anses vara mer trovärdigt för mottagaren än 

vanlig reklam. Buskapet går genom kanaler som inte har anknytning till det förmedlande 

företaget och upplevs därför vara mer pålitligt.
8
 En kanal som uppmärksammats i allt större 

utsträckning av företag är bloggen.
9
 Kommunikationskanalen bygger på att företagets 

budskap framhävs av bloggaren i ett inlägg istället för att komma direkt från ursprungskällan. 

Störningar som försvårar kommunikationsflödet till en specifik målgrupp minskas eftersom 

budskapet uppfattas komma direkt från bloggaren. Företagen eftersträvar en mer diskret 

marknadsföring i rekommendationsform som framförs av en person mottagaren känner 

förtroende för.
10

  

 

Skribenter som driver professionella bloggar är beroende av sponsring från företag för att 

lyckas hålla en hög kvalité på bloggen. Debatten om vad som är laglig marknadsföring eller ej 

har i och med detta uppkommit.
11

 Bloggare har därför blivit mer noga med att alltid framföra 

att det rör sig om ett sponsrat inlägg för att inte falla inom ramen för oetisk marknadsföring.
12

 

Bloggen som kommunikationskanal bidrar till en ”win-win situation” för alla parter, fler 

besökare på bloggen och publicitet för företaget.
13

  

 

 

      

                                                
7 Thorstenson, 2006, Människor påverkar människor, sida 60  
8 Kotler och Keller, 2006, Marketing Management, sida 529 
9 www.svd.se 
10Thorstenson, 2006, Människor påverkar människor, sida 17  
11 www.aftonbladet.se 
12 www.svd.se 
13 www.svd.se 



1.2 Problemformulering 

För att kunna förstå samspelet mellan inblandade aktörer och faktorer som bidrar till en mer 

effektiv marknadsföringsteknik, är det viktigt att kartlägga och studera deras roller. Fokus för 

uppsatsen har varit att förklara och beskriva hur företag och bloggare får kontakt med 

varandra, samt hur man kan bygga relationer där båda parter drar nytta av samarbetet. Detta 

har mynnat ut i följande fråga: 

 

Hur fungerar bloggen som marknadsföringsverktyg?  

 

1.3 Problemställning 

För att besvara denna fråga har undersökningen berört flera aspekter som varit av intresse. 

Studien syftar till att svara på:      

 

 Vilka aktörer ingår när man skapar ett samarbete mellan företag och bloggare?   

 Vad är aktörernas syfte och mål med samarbetet? 

 Hur går aktörerna till väga för att skapa samarbete?  

 Hur ser utbytet och samarbetet ut mellan aktörerna? 

 Hur fungerar PR via bloggen? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att genom en deskriptiv/explorativ studie identifiera de aktörer som ingår i ett 

samarbete mellan ett företag och en bloggkanal. Studien syftar även till att beskriva 

aktörernas behov av samarbete samt förklara hur samarbetet fungerar och ser ut.   

 

 



1.5 Definitioner/ begreppsformulering 

För att underlätta fortsatt läsning av uppsatsen förklaras i detta avsnitt viktiga begrepp för 

studien.   

Sociala medier 

Sociala medier är kommunikationskanaler där användare kommunicerar direkt med varandra 

genom till exempel text, bild eller ljud. Kommunikationen sker via bland annat internetforum, 

webbplatser för videoklipp, chattprogram och webbaserade fotodagböcker. Sociala medier är 

ofta webbtjänster där ett företag äger de servrar som erbjuder tjänsten och samlar 

informationen. Användarna skapar själva webbplatsens innehåll och kommunicerar via 

webbtjänsten. Hit hör Facebook, MySpace, YouTube och Twitter.
14

 

 

Blogg 

En blogg kan beskrivas som en öppen dagbok på Internet som är tillgänglig för allmänheten.
15

 

Bloggar är interaktiva där läsarna kan skriva egna kommentarer till inlägg och skapa 

diskussioner. Bloggar berör ämnen där man skriver om tankar, åsikter och funderingar som 

engagerar. Idag finns många professionella bloggare som tjänar pengar på bland annat 

annonsering och sponsring i bloggen. Majoriteten av bloggare är dock amatörer som startar 

bloggar av ett personligt intresse utan ekonomiska avsikter.
16

  

 

Produktplacering 

Produktplacering i studien innebär att en bloggare skriver om produkter, tjänster eller 

information i utbyte mot någon form av ersättning från företaget. Finansiell ersättningen 

berörs inte i studien. Produktplacering ses i uppsatsen som något frivilligt från bloggarens 

sida. De har ingen skyldighet att nämna företag som valt att ge bloggaren exempelvis en 

produkt eller dylikt. Att skriva sin personliga åsikt om något hos ett företag utan ersättning 

ingår inte under denna definition av produktplacering. 

 

Public Relations - PR 

PR är en marknadsföringsmetod som används för att kommunicera företags budskap och 

skapa positiv publicitet.
17

 

                                                
14 www.ne.se  
15 www.ne.se  
16 www.bloggportalen.se 
17

 www.ne.se 

http://ne.se/facebook
http://ne.se/myspace
http://ne.se/youtube
http://ne.se/twitter
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/


Sponsring 

Sponsring kan innebära att ett företag finansierar en verksamhet och får som utbyte möjlighet 

att göra reklam eller PR i någon form. Sponsring är en affärsmässig uppgörelse för att gynna 

alla inblandade parter.
18

  

 

Varumärke 

Varumärket är ett kännetecken som företag använder för att skilja sina produkter och tjänster 

från andras. Ett varumärke kan vara ett ord eller någon annan grafisk symbol som 

kännetecknar en produkt eller en tjänst.
19

 

 

1.6 Avgränsning 

Uppsatsen studerar hur företag och bloggare går till väga för att skapa samarbeten. Fenomenet 

ses ur ett ”Business-to-Business” perspektiv där det inte tagits hänsyn till hur 

slutkonsumenten påverkas av produktplacering i bloggar. Bloggen har inte satts i relation till 

andra marknadsföringskanaler för att jämföra dess värde eller effektivitet. En avgränsning har 

gjorts för att minska ämnesområdet till att enbart studera inredningsbloggar, inredningsföretag 

och andra viktiga aktörer inom branschen. Avgränsning har skett eftersom författarna av 

studien har ett intresse för inredning och att tidigare forskning främst behandlat modebloggar. 

I uppsatsen ses produktplacering ur ett redaktionellt perspektiv där det inte läggs någon vikt 

vid reklam eller annonsering på bloggar.  

 

                                                
18 www.ne.se  
19 www.prv.se 

http://www.ne.se/


2. Metod 

I metodkapitlet redogörs studiens tillvägagångssätt. Kapitlet beskriver val av ansats och 

angreppssätt, därefter förklaras de metoder som används vid datainsamlingen. Vidare 

presenteras urvalet av respondenter som följs av en diskussion runt undersökningens styrkor 

och svagheter.     

 

2.1 Forskningsansats  

Enligt Patel och Davidsson finns det två olika arbetssätt en forskare kan använda i en 

undersökning. Ett deduktivt angreppssätt kännetecknas av att man utifrån vedertagna teorier 

drar slutsatser kring det insamlade materialet.
20

 Man går från teori till empiri.
21

 När man 

använder sig av ett deduktivt arbetssätt stärks objektiviteten eftersom man utgår ifrån redan 

existerande teorier, vilket leder till mindre utrymme för forskarens subjektiva uppfattningar. 

Induktiv ansats går ut på att forskaren studerar ämnet utan att först ha förankrat 

undersökningen i befintliga teorier. Här formuleras istället teorier utifrån den insamlade 

datan.
22

 Denna studie bygger på en deduktiv ansats eftersom befintliga teorier varit 

utgångspunkten för datainsamlingen. Därefter har information tolkats och resultaten har 

återkopplats till teorierna.   

 

2.2 Metodiskt angreppssätt 

I studien har en kvalitativ metod tillämpats. Undersökningen är baserad på intervjuer för att få 

en djupare förståelse av det valda ämnet. Intervjumetoden ger möjlighet till mer djupgående 

information från respondenterna.
23

 Grundlig information behövs för att förstå de olika 

parterna och sambanden mellan dem. Intervjuerna har lett till att problemet kunnat ses från 

olika synvinklar vilket har bidragit till ett helhetsintryck av situationen. En kvantitativ metod 

skulle inte ha passat studien eftersom metoden inte ger möjlighet till den information som 

krävts.   

 

                                                
20 Patel och Davidsson, 2003, Forskningsmetodikens grunder, sida 23-24 
21 Johannessen och Tufte, 2003, Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod, sida 35-36  
22 Patel och Davidsson, 2003, Forskningsmetodikens grunder, sida 23-24 
23 Trost, 2005, Kvalitativa intervjuer, sida 50-53 



2.3 Datainsamling 

Det finns två olika typer av datainsamling, sekundärdata och primärdata. Sekundärdata är det 

material som samlats in vid ett tidigare tillfälle och för ett annat syfte. Data består här av 

böcker, tidskrifter och artiklar på internet. Primärdata är den information författaren själv 

samlat in genom exempel intervjuer eller observationer för att svara på sitt eget syfte.
24

 

Primärdata som samlats in är mer aktuell och relevant för den enskilda studien än 

sekundärdata. Vår undersökning grundas på primärdata eftersom studien haft en kvalitativ 

ansats där informationen samlats in genom intervjuer. Ämnesområdena till intervjuerna har 

framställts med underlag av sekundärdata i form av artiklar och tidigare studier.  

 

2.4 Urval 

För studien har ett kvoturval utförts där bloggar har valts ut genom observationer av 

inredningsbloggar. Innan uppsatsen påbörjades hade vi en hypotes om att bloggarnas 

popularitetsgrad och samarbeten med företag hade en koppling. Därför valdes det ut en 

blandning av stora/små och proffs/amatör bloggar. Bloggarna har utsetts med hänsyn till deras 

innehåll och inriktning. Aktörerna har fastställts för att täcka en så stor bredd som möjligt för 

att få ett representativt urval. Även företag har valts ut genom ett kvoturval. För att få tillgång 

till olika infallsvinklar finns både stora och små företag representerade, dessa har varierande 

erfarenheter av samarbete med bloggare. Under intervjuernas gång har vi uppmärksammat att 

PR-byråer är en viktig mellanhand. PR-byråer utsågs därmed som ett tredje intervjuobjekt för 

studien. Eftersom det var svårt att hitta byråer som enbart verkar inom inredningsbranschen 

gjordes ett bekvämlighetsurval av PR-byråer i Stockholm.  

Respondenterna presenteras i nedanstående tabell där vissa valt att vara anonyma och har 

därför fått andra beteckningar:  

                                                
24

 Christensen, 2001, Marknadsundersökning – en handbok 

BLOGGARE FÖRETAG PR-BYRÅER  

Chez-Larsson Företag X  PR-byrån X 

Room and serve  Newport Collection  PRIME 

Annette Skimmer Lundmyr of Sweden Spalt PR 

Decoria Klippan yllefabrik Andreasson PR 



2.5 Genomförande 

Målet för studien var att komma i kontakt och intervjua fyra olika bloggare, företag och PR-

byråer. Detta för att få en blandning av både de som aktivt produktplacerar för att undersöka 

hur deras kontakt och relation ser ut, och de som tidigare inte ägnat sig åt produktplacering 

men har intresse av denna aktivitet. Den första kontakten med respondenterna skedde via mail 

med en kort presentation av studien. Med dem som visade intresse av att delta i 

undersökningen skedde intervjun skriftligt via mail eller muntligt genom personlig kontakt 

beroende på tillgänglighet. Intervjuerna som skett muntligt har genomförts på respondenternas 

arbetsplats, där vi fått möjlighet till en djupare inblick i verksamheten. Intervjuerna 

sammanställdes i empiridelen utifrån de ämnesområden intervjuerna utgått ifrån. 

Sammanställningen utfördes för att lättare kunna jämföra och analysera de olika gruppernas 

svar och uppfattningar kring ämnet.     

 

2.6 Intervjuformulär 

Intervjuerna som genomförts har skett med utgångspunkt från olika ämnesområden.
25

 De 

relevanta ämnesområdena för studien har framkommit under arbetets gång och belyser alla 

områden som kan anses vara av vikt för uppsatsen. Dessa användes som intervjuguide vid de 

muntliga intervjuerna för att underlätta en dialog där deltagaren kunde styra ordningsföljden i 

samtalet.
26

 Till de intervjuer som skedde skriftligt fick vi under varje ämnesområde formulera 

mer specifika frågor där det ändå gavs utrymme för respondentens egna åsikter och tankar.  

Följande ämnesområden har legat till grund för genomförandet av intervjuerna:  

 

 Synen på och efterfrågan av produktplacering 

Här redogörs för hur de intervjuade ser på produktplacering i allmänhet och hur aktivt 

de arbetar med denna aktivitet. Respondenterna förklarar syftet med arbetsformen och 

i vilken grad de efterfrågar produktplacering.   

 Erfarenheter och intresse av samarbete 

Under ämnesområdet beskrivs aktörens erfarenheter av samarbete kring 

produktplacering. Aktörerna förklarar hur de arbetat med produktplacering och vad de 

har för intressen av att inleda samarbeten.  

                                                
25

 Trost, 2005, Kvalitativa intervjuer, sida 50-53 
26 Trost, 2005, Kvalitativa intervjuer, sida 50-53 



 Utbyte mellan aktörerna 

Respondenten beskriver vad de bidrar med vid ett samarbete. Detta för att få en 

översikt av hur utbytet ser ut mellan parterna.  

 Mellanhandens betydelse och funktion 

Här beskrivs mellanhandens roll vid ett samarbete mellan ett företag och en 

bloggkanal. Respondenterna redogör för vilket behov de har av en mellanhand och vad 

deras funktion skulle vara vid ett samarbete.  

 Sociala mediers betydelse och produktplaceringens framtidsutsikter   

I stycket presenteras de intervjuades syn på sociala medier och hur de tror att det 

kommer utvecklas. Här resonerar respondenterna även kring produktplaceringens 

betydelse i framtiden.      

 

2.7 Källkritik/Tillförlitlighet och giltighet 

I undersökning har intervjuerna skett under olika omständigheter där frågorna varit anpassade 

utifrån respondentens situation. Det har varit svårt att uppträda på samma sätt under alla 

intervjuer. Detta beror på att uppsatsen belyser tre olika infallsvinklar som har lett till att inte 

samma frågor kunnat ställas till alla respondenter. För att få en balanserad och fullständig 

mängd information från infallsvinklarna har intervjuerna genomförts med lika antal 

respondenter ur varje grupp. Båda författarna har deltagit under samtliga intervjuer där 

informationen omedelbart jämförts och granskats vilket har stärkt tillförlitligheten. 

 

För att uppnå hög giltighet har flera personer från samma grupp intervjuats för att få en så klar 

bild som möjligt av den rådande situationen. Giltigheten stärks även av att respondenterna 

anses vara trovärdiga och representerbara källor som alla verkar inom branschen som 

studerats. De intervjuades svar skulle kunna skilja sig om samma frågor ställs i framtiden. 

Detta för att de kan ske förändringar inom området som påverkar respondentens åsikter. 

Utvecklingen inom området är inget författarna kan råda över och studiens resultat anses 

därför till viss del vara överförbart.  

 

Sekundärdata som samlats in under studiens gång har kontrollerats av oss som författare och 

anses som trovärdiga källor eftersom de är vedertagna inom sina områden och varit 

tillgängliga på högskolor och universitet.           



2.8 Metodkritik 

För att ge studien ett större djup hade fler intervjuer kunnat genomföras. Fler intervjuer hade 

kunnat leda till en mer nyanserad bild och gjort resultatet mer överförbart. Ramen för 

uppsatsen har emellertid inte tillåtit detta och information från fler intervjuer hade inte kunnat 

bearbetats på grund av tidsbrist. Intervjuerna begränsades därmed till fyra respondenter ur 

varje kategori för att lättare kunna sammanställa och analysera resultatet.  

 

Fler muntliga intervjuer hade även kunnat genomföras vilket hade lett fram till mer grundlig 

information från respondenten och gett mer tyngd åt slutsatsen. De muntliga intervjuverna gav 

möjlighet till följdfrågor och ledde fram till mer djupgående information där den intervjuade 

själv fick utrymme att framföra sina kunskaper och åsikter runt studiens ämnesområde. Att 

genomföra alla intervjuer muntligt var inte möjligt eftersom respondenterna var utspridda i 

landet och det inte fanns resurser för att träffa dem på plats.               

 

 

 

 



3. Referensram 

Inledningsvis i referensramen kommer en presentation av tidigare studier inom ämnet. 

Därefter följer ett avsnitt som behandlar de teorier som valts för uppsatsen.  

3.1 Tidigare forskning 

Produktplacering i bloggar är ett relativt nytt fenomen som uppmärksammats och diskuterats i 

media.
27

 Tidigare studier inom detta område är förhållandevis begränsat och har fokus på 

andra undersökningsfaktorer.  

 

En studie som utreder hur effektiv bloggen är som kommunikationskanal är Maria Mingos 

kandidatuppsats. Mingo har analyserat sekundärdata för att belysa de fördelar ett företag kan 

nå genom att använda bloggen i kommersiellt syfte. Författaren har även studerat hur 

mottagaren påverkas av produktplacering. Mingo hävdar att produktplacering som sker i 

rekommendationsform, genom en inflytelserik person kan leda till att informationen inte 

upplevs som lika påträngande. Författaren ser därför bloggen som ett bra komplement till 

företagens traditionella kommunikationskanaler som kan öka chansen att konsumenten både 

registrerar och påverkas av reklamen.
28

 

 

Hur bloggen skiljer sig från andra kommunikationsmedier berörs både i artikeln A new play in 

your marketing game plan och i Bloggare – vilka är de?. Författarna menar att läsarna blir 

mer aktiva deltagare när marknadsföringen sker via bloggen eftersom de har möjlighet att 

framföra sina egna synpunkter och lämna kommentarer. De tar även upp fördelarna från 

företagets sida gällande marknadsföring i bloggar då de omgående kan ta del av 

konsumenternas respons.
29 

 Bloggen skiljer sig från andra medier då det är ett forum som 

ständigt uppdateras där informationen är aktuell för att locka besökare.
30

   

 

Hur konsumenten påverkas av bloggar är något som beskrivs av Malin Bandh och Sandra 

Kastås i deras uppsats. Författarnas studie är baserad på intervjuer med kvinnor som kontinuerligt 

läser bloggar. Resultaten av intervjuerna visar att bloggen ses som en trovärdig informationskälla 

av dess läsare. De menar att det beror på att läsaren påverkas undermedvetet av bloggars åsikter. 

                                                
27 www.svd.se 
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De har sett att bloggaren har en viktig roll och fungerar som en sorts opinionsledare läsarna litar 

på. 

    

Stokburger-Sauer och Hoyer har i sin artikel beskrivit opinionsledare som en expert inom ett 

visst område. Konsumenten vänder sig till opinionsledaren när de söker råd. Författarna 

menar att opinionsledaren ses som en stark kraft på marknaden och påverkar konsumenters 

beslut, detta gör dem viktiga för både företag och privatpersoner. Författarna framför att en 

opinionsledare kan ge konsumenten mer realistiska förväntningar, vilket minimerar risken att 

konsumenten blir missnöjd vid ett köp. I artikeln har Stokburger-Sauer och Hoyer även 

beskrivit att opinionsledare ofta är lojala till de produkter som de uppfattar på ett positivt sätt 

samt speglar deras personlighet.
31

             

 

I tidigare studier framgår det att bloggen är en viktig kanal som växer sig allt starkare.
32

 

Författarna till de tidigare studierna belyser vikten av att företag hakar på bloggtrenden för att 

kunna marknadsföra sig mer effektivt.
33

 Hur företag och bloggare ska gå till väga för att hitta 

varandra är något inte tidigare studerats och som författarna till denna studie har intresserat 

sig för. Uppsatsen fokuserar därför på de aktörer som ingår i ett samarbete där målet är att 

hitta kongruerande bloggar och företag.  

                                                
31 Stokburger-Sauer och Hoyer, 2009 Consumer advisors revisited: What drives those with market mavenism and 

opinion leadership tendencies and why. 
32 Salomon, Dzielak, 2008, Den trojanska bloggen: Bloggreklam, en effektiv marknadsföringskanal? 
33 Bandh, Kastås, 2009, Passion for Fashion: En studie om modebloggars påverkan på konsumenters agerande 

 



3.2 Teori  

Studien syftar till att utreda hur samarbeten fungerar mellan företag och bloggare. För att 

utreda detta måste man ta hänsyn till flera faktorer som spelar in. Nedan följer teorier inom 

marknadsföringsområdet som är relevanta för att kunna studera samarbeten mellan företag 

och bloggare. 

3.2.1 Kommunikationsprocessen 

 

 

Figur 1: Kommunikationsprocessen  

 

Kommunikationsprocessen är en modell som påvisar de huvudsakliga faktorerna som behövs 

för en lyckad kommunikation. Modellen är skapad av Barbara B Stern
34

 och består av åtta 

element som visas i figuren nedan. Dessa är avsändare, kodning, budskap, media, avkodning, 

mottagare, respons, feedback och störningar. Avsändare och mottagare är de viktigaste och 

största delarna som representeras. För att modellen skall vara effektiv måste avsändaren veta 

vilken målgrupp som de vill nå ut till och vilken respons de önskar att få. De måste sedan 

välja media som budskapet skall gå igenom för att nå till mottagaren och sedan skapa kanaler 

för feedback så att de har möjlighet att läsa av vilken respons de får.
35
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Figur 2: Kommunikationsprocessen enligt Solomon  

 

I Solomons tolkning av kommunikationsprocessen kan massmedia påverka mottagaren direkt 

eller så filtreras informationen av grindvakter och opinionsledare. Grindvakterna kan 

vidarebefordra information till opinionsledaren men också till mottagaren. Opinionsledaren 

skiljer sig från grindvakten eftersom den tillför informationen egna värderingar för att påverka 

mottagaren medan grindvakten enbart för informationen vidare. Opinionsledarna och 

grindvakterna kan även i sin tur påverkas av mottagarnas synpunkter.
36

 

 

3.2.2 Segmentering och positionering 

När företag väljer kommunikationskanal är det viktigt att de först klargör vilka de vill vända 

sig till för att kunna skapa en bra och fungerande kommunikation. Företag tar fram 

information om det utvalda marknadssegmentet (den potentiella målgruppen) samt den mest 

lämpliga kanalen att gå via. Utifrån denna information anpassar företaget sitt budskap.
37

  

 

Segmentering innebär att marknaden delas in i olika grupper. Företaget identifierar och 

profilerar tydliga grupper av konsumenter som kan tänkas vara intresserade av deras 

produkter eller tjänster. Segmenten delas in efter demografi, psykologi, olika beteenden med 
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mera. Företaget avgör vilket segment som kan erbjuda de största möjligheterna, detta segment 

blir företagets målgrupp.
38

 

 

Positionering kan beskrivas som en process för att differentiera en tjänst, en produkt eller ett 

företag i kundens medvetande.
39

 En bra varumärkespositionering hjälper till att klargöra 

varumärkets essens, vilka mål den uppfyller för konsumenten och hur den gör det på ett unikt 

sätt.  Positionering är inte vad man gör med en produkt utan hur man placerar den i minnet 

hos den som iakttar.
40

  

 

3.2.3 Word-of-Mouth  

Word-of-mouth är en marknadsföringsmetod som innebär kommunikation från person till 

person. Den kan ske muntligt, skriftligt eller kommuniceras via elektroniska medier.
41

 Word-

of-mouth syftar till att en person delar med sig av information om en produkt eller tjänst och 

hjälper ett företag att marknadsföra sig.
42

 Word-of-mouth anses vara mer effektivt än vanlig 

marknadsföring eftersom den har högre trovärdighet, informationen förmedlas av någon man 

känner eller respekterar. Informationen blir också mer personlig där man kan uttrycka egna 

åsikter, erfarenheter och fakta.
43

  

 

Stealth marketing är en typ av word-of-mouth och innebär att man kommunicerar ett 

kommersiellt budskap obemärkt. Mottagarna är inte medvetna om att de utsätts för 

marknadsföring och kopplar inte ihop budskapet med avsändaren.
44

 När budskapet uppfattas 

som icke kommersiellt tolkas det annorlunda och uppfattas inte som påträngande och 

irriterande som kommersiella meddelanden.
45

 Stealth marketing kan liknas vid att ett företag 

viskar ut sitt budskap till speciellt utvalda personer. Detta skiljer sig från traditionell 

marknadsföring där budskapet skriks ut till hela massan. Resultatet blir att konsumenten själv 

tror sig ha upptäckt produkten utan yttre påverkan.
46
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3.2.4 Public Relations  

PR koordinerat med andra kommunikationsmedel kan vara mycket effektivt för företag, i 

synnerhet om de behöver vända konsumenternas uppfattningar kring varumärket eller deras 

produkter.  Det är främst tre egenskaper som lockar med PR. Den har en hög trovärdighet 

eftersom nyheter som presenteras genom PR är mer pålitliga för mottagaren än annonser. PR 

har förmågan att fånga potentiella kunder som vanligtvis undviker säljare eller annonser. PR 

har även möjligheten att dramatisera ett företag eller en produkt för att få dem mer 

uppmärksammade.
47

     

 

PR består av en variation åtgärder för att marknadsföra eller skydda ett företags image eller 

enskilda produkter. PR syftar till att: 

 Lansera nya produkter 

 Ompositionera en mogen produkt  

 Bygga upp ett intresse för en viss produktkategori 

 Påverka specifika målgrupper 

 Återbygga förtroende för produkter som har fått negativ publicitet  

 Bygga upp företags image på ett positivt sätt som återspeglas på deras produkter.
48

 

 

För att PR ska bli mer effektivt kan man använda sig av Integrated Marketing 

Communications, IMC, som är ett koncept för att planera och kombinera sin 

marknadsföringskommunikation. Att kombinera olika kanaler gör buskapet mer tydligt, det 

får högre konsekvens och man uppnår maximal effekt.
49
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4. Empiri  

Empirikapitlet består av en sammanställning av de genomförda intervjuerna. Företagen, 

bloggarna och PR-byråerna presenteras var för sig under de ämnesområden som används vid 

intervjuerna. Varje del inleds med en kort beskrivning av de medverkande aktörerna. Efter 

sammanställning följer en kort sammanfattning av det som framkommit under intervjuerna.     

 

4.1 Företag     

De företag som intervjuats verkar alla inom heminredningsbranschen. För studien har det 

valts ut en blandning av företag för att få ett representativt urval. 

 

Företag X är ett större företag vars verksamhet bedrivs via internet och genom katalog. De 

erbjuder ett brett sortiment inom både inredning och mode och riktar sig till en bred 

målgrupp. Newport Collection är ett svenskt företag vars försäljning främst sker genom 

återförsäljare. Sortimentet består av badrumstextilier och accessoarer med klassisk design som 

är inspirerad av den amerikanska östkusten. Lundmyr of Sweden är ett livsstilsvarumärke som 

är inriktat på barn. De har ett brett sortiment med designade kläder, möbler och leksaker. Det 

sista intervjuade företaget är Klippan yllefabrik som är ett familjeföretag och de arbetar mot 

återförsäljare. De är inriktade på hemtextil med en skandinavisk stil och sortimentet består 

bland annat av filtar, kuddar och dukar. 

 

4.1.1 Synen på och efterfrågan av produktplacering 

Företagen som intervjuades visade en positiv syn på produktplacering. De anser att 

produktplacering är ett bra sätt att marknadsföra sig på. Syftet med att produktplacera i 

bloggar varierar mellan företagen. Vissa har lyft fram att det i första hand handlar om att öka 

kännedomen om företaget och efterfrågan av deras produkter, medan andra påpekar att det 

främst syftar till att stärka varumärke. De flesta av företagen har arbetat med olika former av 

produktplacering men än så länge inte aktivt i bloggar utan ligger fortfarande i startgroparna. 

De få som börjat med produktplacering i bloggar har gjort det med hjälp av PR-byråer. 

Anledningen till detta har varit att företagen själva inte anser sig haft tillräckligt med resurser 

eller kompetens inom området.      

 



4.1.2 Erfarenheter och intresse av samarbete 

De samarbeten företag har haft med bloggare har varit enstaka och kortvariga. Företagen är 

dock intresserade av att knyta kontakter för att etablera längre relationer. Det finns företag 

bland de intervjuade som aldrig samarbetat med bloggare, men även de är intresserade av att 

komma i kontakt med bloggare för att skapa samarbete. När företaget tagit kontakt med 

bloggare har detta skett genom en förfrågan via mail. Dock anser företagen att det oftast är 

bloggarna som kontaktar dem i första hand med en förfrågan om att få testa deras produkter. 

De har därefter observerat bloggen och tagit beslut om detta är ett lämpligt forum.  

 

Ett av företagen har märkt att deras produkter omtalas i bloggar utan deras påtryckning. De 

har då i vissa fall gått vidare och valt att sponsra dessa personer med produkter. Alla företag 

anser att bloggen är en effektiv kanal att gå via för att nå ut till marknaden. Flera av dem har 

startat företagsbloggar där de lägger ut nya produkter och har kontakt med kunder. 

Företagsbloggen blir ett sätt för företaget att få kunskap om hur bloggandet fungerar. De 

försöker därefter att hitta bloggare som skriver inom samma område och passar företagets 

profil.      

 

4.1.3 Utbyte mellan aktörerna 

Utbytet enligt företagen är oftast produkter, men vissa har även framfört att de ibland endast 

bidrar med bilder och information till bloggaren. När de bidragit med något av ovanstående 

har företaget förhoppningar om att bloggaren ska skriva positiva inlägg om dem eller deras 

produkter. När företaget överlämnat produkter, bilder eller information till bloggaren säger de 

sig därefter inte har någon kontroll om vad som sedan skrivs i bloggen. Företagen är väl 

medvetna om att bloggen är ett okontrollerat forum där få bloggare är intresserade av ett 

samarbete som innebär att de måste skriva bra saker för att få tillgång till företagets resurser.  

 

4.1.4 Mellanhandens betydelse och funktion 

Företagen är bevisligen intresserade av produktplacering i bloggar men de har sällan tid att 

söka och kartlägga vilka bloggar som skulle vara intressanta för samarbete. Företagen som 

arbetar tillsammans med PR-byråer går via dem för att komma i kontakt med bloggare. 

Företagen vars byråer inte arbetar med bloggar tycker att det är svårt att själva hitta rätt blogg. 

PR-byråernas funktion tycker företagen borde vara att hjälpa dem att hitta bloggar som passar 

deras produkter eller tjänster.  



 

4.1.5 Sociala mediers betydelse och produktplaceringens framtidsutsikter 

Produktplacering i bloggar ser företagen som en ny trend de vill och måste haka på för att 

hänga med i marknadsföringsutvecklingen. De är dock skeptiska mot att det som skrivs i 

bloggen kan sakna grund då bloggaren oftast inte har samma kunskap eller utbildning som 

exempelvis journalister. Företagen framför att marknadsföring via sociala medier är svår att 

mäta, vilket har medfört en viss försiktighet mot produktplacering i bloggar. De har emellertid 

sett vilken genomslagskraft vissa bloggare har skapat på marknaden och anser att bloggen är 

en kanal de vill testa eller utnyttja mer. Företagen påpekar att det är viktigt att synas i rätt 

sammanhang och i rätt bloggar med personer de vill förknippas med. Företagen är rädda att 

varumärket kan skadas om det omtalas i en blogg där personen bakom uppfattas på ett 

negativt sätt. De är däremot medvetna om att syns de i rätt blogg kan företaget få en stark 

effekt hos målgruppen. Vissa tror att produktplacering kommer bli ett bra sätt att prova på nya 

marknader utan att behöva lägga ner stora resurser. Företagen menar att produktplacering i 

sociala medier kommer bli ett mer vedertaget sätt att arbeta på i framtiden.   

 

4.1.6 Sammanfattning 

 Företagen har en genomgående positiv bild av produktplacering i bloggar och anser att 

produktplacering är ett bra sätt att marknadsföra sig på.  

 Få företag har samarbetat och varit i kontakt med bloggare men intresset av att 

produktplacera i bloggar är stort. 

 Företagen bidrar med produkter, bilder och information till bloggarna för att i gengäld 

få positiv publicitet. 

 En mellanhand är av stor betydelse för företagen eftersom de anser att de saknar 

resurser att själva komma i kontakt med bloggare. 

 Företagen menar att det blir allt viktigare att synas i sociala medier och tror att 

produktplacering i bloggar kommer att bli ett mer vedertaget sätt att arbeta på i 

framtiden.  

 

 



4.2 Bloggarna 

Här presenteras de bloggar som intervjuats. Alla intervjuade bloggare skriver om inredning 

och har fokus på olika former av och stilar inom inredning.  

 

Chez-Larsson är en blogg som handlar om hem, hus och trädgård. Bloggaren är bosatt i 

Stockholm och driver sin blogg som en hobby där hon valt att skriva på engelska. Bloggen 

fokuserar på renovering samt ordning och reda. Room and Serve är en större blogg som berör 

produkter, inredningar och makeovers samt fokuserar på hållbar design. Här förekommer 

enkel och billig design blandat med mer exklusivare produkter. Anette Skimmer drivs av en 

inredningsdesigner som främst använder bloggen som arbetsverktyg. Här samlas bilder och 

annat material inom inredning, mat, lifestyle och styling som läsarna kan ta del av. Decoria är 

blogg av mindre slag där det bloggas om både gammalt och nytt. Den ger tips och inspiration 

till hur läsaren själv kan göra förändringar i hemmet och ger förslag på olika stilar.    

 

4.2.1 Synen på och efterfrågan av produktplacering 

Inställningen till produktplacering har varierat mellan bloggarna. En del av respondenterna 

var reserverade mot benämningen produktplacering på grund av debatten om olaglig 

marknadsföring i bloggar. Andra såg produktplacering som ett sätt att få en mer attraktiv 

blogg som är uppdaterad med information om nyheter på marknaden. Alla intervjuade är 

överens om att man alltid ska vara tydlig med att framföra i bloggen när det rör sig om ett 

samarbete. Detta för att inte riskera att upplevas som mindre trovärdiga i läsarnas ögon. De 

vet att deras läsare idag är mer medvetna om sponsrade inlägg och är därför mer försiktiga då 

de inte vill förlora läsare. Många av bloggarna anser att produktplacering är ett bra sätt för 

företag att marknadsföra sig på samtidigt som det gynnar bloggen och personen bakom.  

 

För att hålla en hög kvalité på bloggen måste man kunna informera och tipsa läsare om 

nyheter på marknaden. Detta blir svårt för bloggaren att finansiera och produktplacering blir i 

den bemärkelsen nödvändig. Företag kan sponsra bloggare med produkter, information och 

bilder som de kan testa eller dela med sig av till sina läsare. Bloggarna påpekar dock att det är 

viktigt att den produktplacerade varan väl stämmer överens med bloggens innehåll för att 

lyckas smälta in i sammanhanget. Ett inlägg som lyfter fram information om ett företag som 

markant skiljer sig från bloggens övriga innehåll kan läsarna lätt uppfatta som falskt och 

påtvingat. Bloggarna påpekar att detta kan få en negativ effekt för både bloggaren och 



företaget och syftet med produktplaceringen försvinner. Efterfrågan av produktplacering 

varierar mellan bloggarna beroende på vad man har för avsikter med bloggen. Vissa har 

bloggen enbart som ett intresse medan andra lägger ner mycket tid och där målet är att kunna 

livnära sig på bloggen. Ju mer tid de lägger ner på bloggen ju mer ökar efterfrågan av 

produktplacering eftersom de vill ha ersättning för allt arbete. De ser en gratisprodukt som en 

liten lön men är ändå ganska kräsna och tar inte emot produkter som de själva inte vill testa 

eller ha. 

 

4.2.2 Erfarenheter och intresse av samarbete 

De större bloggarna i undersökningen har haft fler samarbeten med företag och har större 

erfarenheter. De samarbeten som har ägt rum har varit tillfälliga och bygger inte på några 

längre relationer med företagen. Bloggarna vill ha kortare relationer eftersom de vill vara 

oberoende och själva kunna välja vad de ska skriva om. En del bloggare har valt att inte 

samarbeta med företag. Dessa har i regel sin blogg som hobby och har inte behov eller 

intresse av produktplacering. Enligt de intervjuade är det företaget som tagit första kontakten 

och föreslagit ett samarbete. Kontakten sker oftast som en förfrågan via mail. Spontana 

utskick av produkter förekommer sällan.  

 

De flesta företag är noga med att visa att de inte har några förväntningar på bloggaren utan 

erbjuder enbart att den ska få testa en produkt. Det är sen upp till bloggaren om den vill 

nämna produkten i ett inlägg eller inte. Bloggarna säger att företag är medvetna om att detta är 

ett okontrollerat forum där de inte kan påverka i någon större grad vad som skrivs. Några av 

bloggarna framför däremot att man undviker att ”smutskasta” företag och testar de en produkt 

som de inte anser uppfyller kraven så väljer de många gånger att inte nämna den i bloggen. 

Företagen går därmed miste om publicitet.    

 

4.2.3 Utbyte mellan aktörerna 

Bloggarna har framfört i intervjuerna att de har sett att sociala medier får allt mer 

uppmärksamhet. De tror att produktplacering leder till att företag får möjlighet att synas på ett 

mer effektivt sätt än genom vanlig reklam. En bloggare har förklarat att när hon skrivit om 

produkter har företaget ibland hört av sig och sagt att varan är slutsåld eller att försäljningen 

har ökat. Detta har då visat att produktplacering är effektivt och visat på ett positivt 

samarbete.  



 

När bloggaren tar emot och testar en produkt som de uppskattar skriver de gärna om den för 

att tipsa sina läsare. Företaget får då möjlighet att direkt ta del av den feedback som lämnas av 

läsarna på bloggen. Några av bloggarna har även erbjudit företag att bidra med en vinst till en 

tävling på bloggen för att ge företaget möjligheten att synas. Bloggarna anser att tävlingar är 

ett bra sätt att både aktivera och locka läsare eftersom det finns produkter att vinna. Alla 

bloggare ser inte positivt på tävlingar då de menar att det tar för mycket tid och att de läsare 

som lockas dit av vinsten oftast inte återkommer.            

 

4.2.4 Mellanhandens betydelse och funktion 

De intervjuade som driver mindre bloggar tycker att det kan vara svårt att hitta företag som 

vill samarbeta. De upplever att företag enbart går efter antal besökare och ser inte till 

innehållet i bloggen eller köpkraften hos läsarna.  De anser att en mer formaliserad 

mellanhand skulle kunna hjälpa dem med att skapa samarbeten. Detta är en synpunkt som de 

även delar med de större bloggarna eftersom de vill samarbeta med företag som passar deras 

blogg och har inte tid att själva söka information. 

 

En formaliserad mellanhand kan förebygga missförstånd mellan parterna.  Bloggarna har 

upplevt att företag dragit sig ur det påbörjade samarbetet efter det att de blivit införstådda med 

att det rör sig om öppen produktplacering. Bloggarna tycker att PR-byråer är en bra 

mellanhand som kan matcha samman företag och bloggare eftersom de sitter inne med mer 

kunskap och kontakter. En bloggare har också gett förslag om ett forum på interner där man 

kan söka samarbeten med företag för att på ett mer smidigt sätt hitta varandra.        

   

4.2.5 Sociala mediers betydelse och produktplaceringens framtidsutsikter 

Alla bloggarna ser att intresset från företag att samarbeta har ökat den senaste tiden. De anser 

att företag som följt medieutvecklingen förstår att bloggen och andra sociala medier är 

viktiga, och fler blir intresserade av att börja produktplacera. Många av respondenterna tror att 

produktplacering kommer att öka i framtiden. De tror att det blir allt viktigare att hålla sig 

inom etiska ramar och alltid vara tydliga med att det rör sig om sponsrade inlägg. Detta för att 

läsarna inte ska tro att åsikterna är köpta utan att de ska kunna se bloggen som en trovärdig 

informationskälla. I framtiden tror de att bloggen kommer få en mer journalistiskt karaktär där 

bloggaren har en bredare kunskap inom sitt område. Vissa av respondenterna tror att de 



mindre bloggarna kommer att bli färre och att de större kommer drivas mer professionellt. Om 

bloggarna kommer drivas mer professionellt i framtiden blir bloggen en allt viktigare 

marknadsföringskanal för företag.   

 

4.2.6 Sammanfattning 

 Bloggarnas syn på produktplacering skiljer sig mellan de som är positiva och de som 

har en mer försiktig inställning. 

 De större bloggarna har haft tillfälliga samarbeten med företag medan de mindre 

bloggarna inte samarbetat med företag.  

 När bloggaren upplever företaget på ett positivt sätt framhävs det i bloggen och det får 

publicitet. 

 Bloggarna ser mellanhanden som en hjälp att skapa seriösa samarbeten med företag.  

 Bloggarna tror att produktplacering kommer öka i framtiden, men att allt större vikt 

kommer läggas vid att detta sker på ett trovärdigt sätt.  

 

 

 

 

   



 4.3 PR-Byråer 

För studien har fyra olika PR-byråer valts ut för att få en bild av hur mycket man arbetar med 

bloggar inom PR-branschen. 

PR-byrå X är den byrå som har mest koppling till inredningsbranschen. De arbetar bland 

annat med showrooms där olika produkter visas upp och journalister kan komma och låna 

produkter för fotografering. Prime PR är en större byrå med bred kompetens inom flera 

områden. Prime PR erbjuder bland annat tjänster inom marknadskommunikation, 

medierelationer, krishantering och omvärldsanalys. Spalt PR ägnar sig främst åt 

kommunikation inom konsumentmarknaden och erbjuder helhetslösningar inom PR. 

Andreasson PR är en av de intervjuade som verkat längst inom branschen och är specialister 

inom varumärkesbyggande PR, medierelationer, investerarrelationer och strategisk 

kommunikation.  

 

4.3.1 Synen på och efterfrågan av produktplacering 

De PR-byråer som intervjuats anser att produktplacering i bloggar är en uppåtgående trend där 

de fortfarande ligger i startgroparna. Intresset för produktplacering i bloggar har ökat hos 

vissa byråer efersom det är en tjänst som börjat efterfrågas allt mer av deras befintliga kunder. 

De byråer som inte upplevt efterfrågan från deras kunderna har inte heller börjat utveckla ett 

kontaktnät med bloggare.  

 

Eftersom företag börjar intressera sig allt mer av sociala medier ser PR-byråerna det som sin 

uppgift att bidra med kunskap inom området. PR-byråerna anser att många företag saknar 

kunskap om sociala medier och hur man skapar samarbeten. PR-byråerna har märkt att även 

bloggare börjar höra av sig och är intresserade av att komma i kontakt med företag för ett 

eventuellt samarbete. De ser produktplacering i bloggar som ett bra sätt för företag att 

marknadsföra sig. Bloggläsarna är mer mottagliga för företagens budskap eftersom de känner 

förtroende för skribenten. Detta blir en mer diskret form av marknadsföring för företaget som 

riktar sig till en mindre grupp människor men får ändå starkare genomslagskraft. PR-byråerna 

ser även positivt på produktplacering i bloggar eftersom det blir ytterligare en tjänst de kan 

erbjuda sina kunder.   

 



4.3.1 Erfarenheter och intresse av samarbete 

De flesta intervjuade PR-byråer har börjat arbeta mot bloggar men har ännu inte 

standardiserat tjänsten. Endast en byrå har aktivt börjat arbetet med att matcha företag och 

bloggare, de får förfrågningar om samarbeten från bådas håll. Deras kunder kan tänka sig 

både längre och tillfälliga samarbeten, även om de tror att bloggarna mest lutar åt kortare 

relationer för att kunna vara mer oberoende.  

När ett företag kommer med en förfrågan till en byrå om att produktplacera i bloggar börjar 

PR-byrån med att observera och kartlägga bloggar. De försöker hitta bloggar som passar 

företaget samt riktar sig till deras målgrupp. Lämpliga alternativ presenteras för företaget och 

sedan tar PR-byrån kontakt med bloggaren för att föreslå samarbete. Om förfrågan istället 

kommer från bloggarens sida gäller det ofta en specifik produkt från ett företag som PR-byrån 

redan samarbetar med. PR-byråerna vidarebefodrar därefter förfrågan till företaget. De PR-

byråer som har lite erfarenhet av produktplacering i bloggar menar att grunden är den samma 

som produktplacering i andra medier, men att de än så länge saknar kontaktnät.   

 

4.3.2 Utbyte mellan aktörerna 

Till de företag som har lite kunskap runt produktplacering i bloggar blir PR-byrån en extern 

länk som kan koppla samman dem med matchande bloggar. För bloggare fungerar PR-byrån 

som en förvaltare som vidarebefordrar förfrågningar för att ge ett mer seriöst intryck. En PR-

byrå tror att det kan vara svårare att få företag att ingå i ett samarbete om bloggaren själv 

vänder sig till det.  

 

4.3.3. Mellanhandens betydelse och funktion 
PR-byråerna tycker att de spelar en viktig roll när det kommer till att skapa gynnsamma 

samarbeten eller kontakter mellan företag och bloggar. De tror inte att deras roll som 

mellanhand kommer att försvinna när relationen väl är etablerad och ser det inte som ett 

orosmoment. Detta för att företag anlitar PR-byråer när de själva inte har tid eller kunskap om 

hur man ska etablera kontakter av detta slag.      

 

4.3.4 Sociala mediers betydelse och produktplaceringens framtidsutsikter 

Inom PR-branschen har sociala medier en stor betydelse och de har sett att det har blivit allt 

mer populärt och viktigt. PR-byråer ser att produktplacering i bloggar har många fördelar mot 

mer traditionell produktplacering i tidningar. En byrå har lyft fram att detta är en kanal som 



går betydligt snabbare vilket kan underlättar när man vill nå ut med sitt budskap omgående. 

Här krävs inte samma förberedelser och man behöver heller inte ha en lika professionell 

layout som till exempel vid ett pressutskick. Kanalen blir mer smidig och effektiv att gå via 

eftersom det inte krävs lika mycket arbete. PR-byråerna är överens om att produktplacering i 

bloggar kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden och som kommer att utvecklas. 

 

4.3.5 Sammanfattning 

 PR-byråernas intresse för produktplacering har ökat eftersom det efterfrågas allt mer 

av deras kunder.  

 Byråerna har olika erfarenheter av samarbete med bloggare och företag. Flera byråer 

har börjat skapa kontaktnät men endast ett av de intervjuade har börjat arbeta aktivt. 

 PR-byråernas roll är att matcha företag och bloggare så att samarbeten kan uppstå.  

 PR- byråerna är överens om att produktplacering i bloggar är en viktig kanal när man 

på ett snabbt sätt vill nå ut till sin målgrupp.  



5. Analys 

I analysavsnittet har respondenternas svar sammanställts under de ämnesområden som 

empirin utgick från. Här har informationen analyserats djupare för att kunna förstå 

samarbetet samt de olika aktörernas roll.    

 

5.1 Synen på och efterfrågan av produktplacering 

Alla tre grupper av respondenter är relativt positiva till produktplacering i bloggar eftersom de 

anser att det är en effektiv kanal att gå genom. Dock kan man se att bloggarna är mer 

försiktiga med produktplacering för att inte läsarna ska uppfatta bloggen som köpt och mindre 

trovärdig. Vissa av bloggarna upplever även att ordet produktplacering har en negativ klang. 

Produktplacering är inte något de vill förknippas med. Försiktigheten runt produktplacering 

beror på debatten om dold marknadsföring i bloggar.  

 

De som driver professionella bloggar ser produktplacering som något nödvändigt. Dels för att 

det höjer kvalitén och för att läsarna ser bloggen som mer betydelsefull om företag vill synas i 

den. Läsarna kan därmed få intrycket av att bloggaren är en inflytelserik person som de börjar 

se upp till. Det kan leda till att bloggen blir mer populär och drar till sig fler läsare. Alla dessa 

faktorer tyder på att produktplacering är ett bra sätt att utveckla sin blogg på. All 

marknadsföring som sker i bloggen skall dock vara öppen där det tydligt framgår vilket 

företag man samarbetar med.  

 

Företagen berörs inte på samma sätt om produktplacering uppfattas som trovärdig eller ej. Det 

får ingen vidare påverkan på företagets varumärke, däremot blir produktplacering mer 

effektfull om budskapet upplevs som trovärdigt. Syftet med produktplacering är just att 

informationen skall komma från en ”oberoende” källa. Om det tydligt att företaget står bakom 

budskapet så kan effekten bli densamma som vid traditionell reklam. För att undvika att syftet 

med produktplaceringen försvinner är det viktigt att företaget hittar bloggar som de på ett 

naturligt sätt kan synas i och kommunicera via. För att lyckas med detta behövs kunskap om 

hur bloggosfären fungerar, något som företagen i denna studie anser att de saknar.  

 

PR-byråerna är positiva till produktplacering och ser detta som en utveckling av deras 

verksamhet. De vill etablera denna tjänst och börja komma i kontakt med bloggare för att 



kunna svara på sina kunders efterfrågningar. Detta för att inte förlora kunderna till andra 

byråer som ligger steget före samt följa medieutvecklingen.   

        

5.2 Erfarenheter och intresse av samarbete 

Bloggarna strävar efter tillfälliga samarbeten med företag eftersom de inte vill känna sig 

bundna eller tvingade att skriva om företagen. Bloggarna vill även ha kortare samarbeten 

eftersom de inte vill ha någon uppenbar produktplacering där ett företag ständigt återkommer 

i bloggen. De är oftast ute efter att enbart testa en speciell produkt från ett företag och därför 

inte intresserade av en längre relation. Bloggarna är däremot är måna om att ge företagen god 

publicitet när det uppskattar en produkt för att de skall kunna leda till att fler företag blir 

intresserade av att synas i bloggen. Företag efterfrågar mest längre relationer eftersom det tar 

tid för företaget att hitta matchande bloggar som riktar sig till deras målgrupp. Om företaget 

skulle vara tvunget att hitta nya bloggar varje gång de vill produktplacera skulle detta kräva 

stora resurser och inte vara någon effektiv marknadsföringskanal.  

 

Företag har i regel lättare att hitta de större bloggarna eftersom de sticker ut i ett hav av 

bloggar. Dessa blir då det självklara valet för företag att vända sig till eftersom de syns och 

omtalas. För mer nischade företag eller de företag som vill nå en specifik skara kan det vara 

mer effektivt att gå via mindre bloggar som är inriktade på samma nisch för att nå sin 

målgrupp. Att hitta dessa bloggar kan vara problematiskt där företag kan behöva extern hjälp.  

 

Enligt PR-byråerna kommer förfrågningar om samarbete kommer från bådas håll. Bloggarna 

hävdar dock att endast företagen tar kontakt och företagen säger att det är bloggarna som 

kontaktar dem. Intresset av att samarbeta kom först från företagens sida. När PR-byråerna 

börjat söka kontakter i bloggvärlden har de efter hand börjat få flera förfrågningar även av 

bloggare. Det viktigaste för PR-byråerna är att ett samarbete av detta slag ska gynna alla 

parter för att fler samarbeten skall vara aktuella i framtiden.            

 

5.3 Utbyte mellan aktörerna 

Företagen erbjuder bloggaren produkter, information och bilder med förhoppningen om att 

dessa ska nämnas. Syftet är att informationen skall komma från bloggaren, som anses vara en 

inflytelserik person läsarna lyssnar till och vill ha råd från. Läsarna skall sedan sprida 

informationen vidare till vänner och bekanta. Även de uppfattar informationen som ett råd 



från någon de litar på och inte som propaganda från företaget. Företag behöver inte lägga ner 

stora resurser för att sprida information eftersom det istället görs av konsumenterna själva. 

Det är dessutom en effektiv kanal för företaget att direkt få respons och feedback från 

konsumenterna. Publicitet via bloggen leder ofta till att bloggen växer vilket gynnar personen 

som driver den. Företag börjar se denna person som en viktig medspelare i 

marknadskommunikationen och det leder i sin tur till framgångar för bloggaren. När fler 

läsare uppmärksammar bloggen ökar trafiken och personen bakom kan få intäkter av bland 

annat annonser. PR-byråerna erbjuder kunskaper som både bloggare och företag kan utnyttja 

och leder till att de kan behålla samt locka fler kunder. Detta blir en sluten cirkel där alla 

parter ger och tar och leder till gynnsamma relationer.   

 

5.4 Mellanhandens betydelse och funktion 

Alla parter är överens om att det behövs en formaliserad mellanhand som kan hjälpa till att 

skapa samarbeten. Produktplacering i bloggar är ett relativt nytt fenomen där parterna inte har 

tillräckligt med kunskaper eller resurser. En mellanhand kan se till att allt sker på rätt sätt och 

att alla parter får ut det de vill av utbytet. Att använda sig av en mellanhand ger trygghet som 

både bloggare och företag eftersträvar. PR-byrån gör sig därmed värdefull för även framtida 

samarbeten. I dagsläget är PR-byråer den vanligaste kanalen att gå via men behöver inte 

nödvändigtvis vara den enda mellanhanden. Många av bloggarna påpekar ett behov av en 

internetbaserad kanal som går i linje med deras egen verksamhet. Kanalen ska vara en 

samlingsplats för de som är intresserade av samarbeten och underlättar för företag och 

bloggare att hitta varandra och ta kontakt. Denna kanal skulle även kunna utnyttjas av PR-

företagen när de söker efter matchande aktörer.  

 

5.5 Sociala mediers betydelse och produktplaceringens framtidsutsikter 

Att bloggen är och kommer att bli en allt mer viktig kanal är något som alla intervjuade är 

överens om. Både bloggare och företag tror att samarbete dem emellan kommer att bli ett 

vanligare inslag och ske på ett mer seriöst och formaliserat sätt. Detta för att bloggar kommer 

att få en större betydelse och där informationen kommer att få en mer journalistiskt grund. De 

tror även att det kommer att bli ett viktigare verktyg för företagen i flera sammanhang. 

Produktplacering i bloggar kan vara ett bra alternativ när man vill prova på nya marknader 

eller målgrupper eftersom man på ett resurssnålt sätt kan undersöka efterfrågan. PR-byråerna 



anser att det i framtiden kommer att bli en vedertagen tjänst som alla kommer att vara tvungna 

att kunna erbjuda sina kunder för att överleva.         

 



6. Tolkning 

I detta avsnitt appliceras de valda teorier för studien på det empiriskt insamlade materialet. 

Tolkningen följer samma ordning som teorierna presenteras i referensramen.     

 

Samtliga intervjuade grupper anser att bloggen är en bra och effektiv kanal för företag att 

marknadsföra sig via. Att bloggen är en effektiv marknadsföringskanal är något som även 

framkommit i tidigare forskning kring detta ämne. Marknadsföringen i bloggen blir mer 

diskret och trovärdigheten högre eftersom budskapet förmedlas av bloggaren, dock är det 

företaget som är sändaren. Företaget går via bloggar/media för att nå ut med sitt budskap till 

sina kunder. För att kommunikationen ska vara effektiv måste företaget gå via en blogg som 

riktar sig till dess målgrupp.  

 

Det är PR-byråernas roll att få budskapet trovärdigt genom att förmedla det i rätt media. PR-

byråerna blir en mellanhand som hjälper företaget att hitta och kontakta de bloggar som har 

företagets målgrupp som läsare. När företagets budskap framhävs i bloggen minskar risken att 

budskapet försvinner i mediebruset och passerar målgruppen obemärkt. Bruset minskar för att 

informationen upplevs vara bloggarens egna åsikter och har större effekt på mottagaren. 

Företagen kan därmed anpassa budskapet till en speciell intressegrupp.  

 

Effekten och responsen av marknadsföringen i bloggar är svår att mäta. Företagen ser ofta 

bara till bloggens storlek och antal besökare. Företag kan dock se ökningar i försäljningen 

men det kan vara svårt att veta om det just är blogginlägget som har påverkat köparen. 

Däremot kan bloggläsarna lämna feedback i form av kommentarer i forumet som företaget 

kan ta del av. Marknadsföring blir därmed en mer aktiv form där mottagaren direkt kan lämna 

sina åsikter, precis som författarna till A new play in your marketing game plan tar upp som 

ett viktigt ämne i artikel om företagsbloggar. 

 

Bloggaren kan även ses som en mottagare av företagets budskap istället för att vara kanalen 

som förmedlar det. Företagen strävar efter att nå ut med sitt budskap på marknaden och 

informationen sänds ut till PR-byråernas vars uppgift blir att paketera den till ett budskap. PR-

byråerna väljer därefter ut lämpliga bloggar som kan värdera budskapets innehåll. Bloggen är 

en viktig mottagare vars åsikter och respons snabbt når tillbaka till företaget.  

 



 

Bloggaren kan även ha en tredje roll och fungera som sändaren av budskapet. Bloggaren vill 

nå ut med information om egna erfarenheter och åsikter till sina läsare genom bloggen som 

kanal. Läsarna ger bloggaren respons på innehållet för att bloggaren skall kunna anpassa 

informationen till läsaren. De är denna tolkning av kommunikationsprocessen företag vill att 

läsare ska uppfatta. En process där läsarna inte tolkar företaget som sändaren.  

      

I Solomons tolkning av kommunikationsprocessen ses massmedia som företagets budskap 

vars mål är att nå mottagaren/konsumenten. För att nå mottagaren på ett effektivt sätt kan 

budskapet behöva passera olika steg. Hur många steg som behövs avgörs av företagets 

resurser. Först kan budskapet behöva gå via grindvakten som i denna studie symboliserar PR-

byråer. Deras uppgift är att filtrera och koncentrera informationen för att sedan föra den 

vidare genom en lämplig kanal för att nå mottagaren. Här blandas inte informationen med PR-

byråernas egna värderingar utan de förmedlar endast budskapet. Kanalen som budskapet 

förmedlas vidare till är opinionsledaren. Bloggaren ses i tolkningen som en opinionsledare 

som påverkar dess läsare.  

 

Bloggaren är mottagarens sekundärkälla som förmedlar företagets budskap. Det är dock 

viktigt att mottagaren ser bloggaren som en primärkälla för att budskapet skall upplevas som 

trovärdigt. För att öka budskapets trovärdighet lägger opinionsledaren därför till sina egna 

värderingar i informationen. Företagets information kan gå direkt via opinionsledaren utan att 

passera grindvakten för att slutligen nå mottagaren. Detta sker när företaget har en bestämd 

bild av hur budskapet skall förmedlas till mottagaren. Företagets information kommer att 

präglas av opinionsledaren egna uppfattningar för att få en starkare effekt hos mottagaren. 

Mottagaren kan i sin tur ge respons på företagets budskap och påverka opinionsledaren. 

Läsarna kan i viss mån styra innehållet i bloggen eftersom bloggaren måste ta hänsyn till vad 

läsaren är intresserad av.   

 

Utifrån Stokburger-Sauer och Hoyers definition av opinionsledare är bloggare ett utmärkt 

exempel. Under samarbete med företag är bloggaren ofta en av det första som får tillgång till 

produkter och information som de kan sprida på marknaden. De kan tipsa om bra saker men 

även reducera risken att läsarna blir missnöjda med inköp. Eftersom bloggaren i regel inte är 

anställd av ett företag kan den skriva fritt om sina åsikter vad det gäller produkter. Detta gör 



att de får en hög trovärdighet och de ses som kunniga inom sitt område där man litar till deras 

omdöme.  

 

Bloggen är en effektiv kommunikationskanal för företag som vill nå ut med budskap snabbt 

och har en målgrupp som befinner sig på internet. Kanalen är nischad och smal men 

kommunikationen blir betydligt djupare eftersom man kan anpassa budskapet till en specifik 

grupp. Gruppen av läsare har ofta någon form av relation till skribenten och känner förtroende 

för bloggaren. De är därmed mer mottagliga för budskapet.  

 

Problemet för företagen är att de inte vet hur de ska hitta rätt blogg som riktar sig till den 

målgrupp de söker. Företagen behöver ofta hjälp med att hitta bloggar eftersom de själva inte 

har tillräckligt med resurser. Företaget måste ha en klar bild av sin målgrupp och vilken 

position de vill ha på marknaden för att kunna finna den mest passande bloggen. Företaget 

och bloggen måste stämma överens i flera avseenden, både produkter, stil och pris för en 

trovärdig positionering.    

 

Word-of-mouth är en central del av företagets marknadsföring i bloggar och grundar sig på att 

sprida budskap via deras konsumenter. Word-of-mouth är viktig eftersom det är 

konsumenterna som själva har skapat den. Den har en högre trovärdighet än om den 

kommunicerats direkt från företaget. Bloggaren hjälper företaget att sprida deras budskap, 

samtidigt som de uppfattas av läsarna som företagets konsument. Budskapet ses som ett råd 

från konsument till konsument eller som information läsaren själv har upptäckt utan yttre 

påverkan.  Bloggaren vill inte vilseleda sina läsare med oärlig information vilket skulle kunna 

leda till negativ word-of-mouth för både bloggaren och företaget.  Kommentarer och 

rekommendationer från bloggare kommer att uppfattas som tillförlitliga även om 

informationen slugt kommer från en marknadsförare.  

 

PR:s främsta egenskaper är applicerbara på bloggen och rättfärdigar den som ett användbart 

PR-verktyg. Bloggen anses som en trovärdig kanal om den utnyttjas i rätt syfte. Information 

som förmedlas via en blogg ses inte som säljande reklam utan som bloggarens egna åsikter 

och erfarenheter. Bloggen gör läsaren mer mottaglig för innehållet eftersom läsaren är en 

högengagerad person som själv har sökt informationen.  

Bloggen är en lättillgänglig källa där läsaren kan ta del av information oavsett när den 

publicerades. Information på bloggen lever i regel kvar längre än i traditionell media. Bloggen 



ger möjlighet till diskussion kring aktuella ämnen där läsare kan välja att ta del av andras 

synpunkter eller själva engagera sig. Information på bloggen sprids snabbt ut till läsarna 

eftersom det skrivna materialet inte behöver genomgå någon publicitetsprocess. Detta leder 

till att informationen som publiceras i bloggen alltid är högaktuell vilket diskuteras i Annika 

Bergströms artikel om hur bloggar fungerar. Bloggens format kräver inte någon professionell 

hantering av bilder och texter vilket också bidrar till snabbare kommunikation. Bloggen 

skiljer sig därmed från andra medier och är en attraktiv PR-kanal.  



7. Slutsats     

Uppsatsens syfte är att identifiera de aktörer som ingår i ett samarbete mellan ett företag och 

en bloggkanal. Studien syftar även till att beskriva aktörernas behov av samarbete samt 

förklara hur samarbetet fungerar och ser ut. I avsnittet presenteras de slutsatser som svarar 

på studiens problemformulering och problemställning.  

 

7.1 Aktörer 

I dagsläget finns det begränsat med kunskap om produktplacering i bloggar. Från företagens 

sida handlar det om att skaffa sig information om hur bloggvärlden fungerar och ser ut för att 

kunna värdera nyttan av att synas i dessa sammanhang. Många företag tar hjälp externt för att 

de själva saknar kontaktnät och resurser som krävs för att starta samarbeten. Bloggare är mer 

insatta och förstår effekten av en produktplacerad vara genom responsen från sina läsare. 

Bloggare är däremot i regel privatpersoner som saknar erfarenheter av affärsrelationer.  Här 

blir en mellanhand viktig som kan förhandla åt bloggaren samt hjälpa till med en seriös 

kontakt. I dag är PR-byråerna det bästa alternativet som extern mellanhand. De har stora 

erfarenheter av hur man etablerar relationer och skaffar kontakter som kan utnyttjas när 

företag och bloggare skall matchas samman. Bloggare, företag och PR-byråer är de tre 

främsta aktörerna som ingår när samarbetet skapas.  

 

7.2 Samarbetets syfte och mål 

Initiativet till ett samarbete kommer från alla inblandade aktörer. Företagen tar initiativ till ett 

samarbete när de anser att bloggen är en bra kanal att gå via. Syftet är att på ett effektivt sätt 

nå ut med sitt budskap på marknaden. Målet med budskapet kan dels vara att öka 

kännedomen om företaget, stärka varumärket, nå nya målgrupper eller informera om 

nylanseringar. När bloggaren efterfrågar ett samarbete vill de ta del av ny information och nya 

produkter för att kunna informera sina läsare. Många bloggare ser det även som en chans att 

kunna få någon form av ersättning för det arbete de lägger ner på bloggen. Syftet kan även 

vara att få bloggen att växa och bli mer populär bland både läsare och företag. PR-byråerna 

ser produktplacering i bloggar som en tjänst som efterfrågas allt mer från både företag och 

bloggare. För att tillgodose behovet har de börjat ta initiativ till att skapa ett kontaktnät av 

företag och bloggare som är intresserade av samarbeten.   

 



7.3 Aktörernas tillvägagångssätt vid skapandet av samarbeten 

Samarbetet mellan företag och bloggare ser olika ut beroende på hur man väljer att gå till 

väga. När företagen fattat intresse för att marknadsföra sig via bloggar blir första steget att 

kartlägga vilka bloggar som redan visat intresse för företaget och nämnt dem i ett inlägg. De 

mailar då ut en förfrågan till bloggaren om denne vill ha tillgång till material om företaget 

eller testa en produkt. Om företaget anser att de inte har resurser att själva hitta bloggar men 

ändå har ett intresse av samarbete blir det aktuellt för dem att gå via PR-byråer. PR-byrån går 

därefter igenom sitt kontaktnät för att hitta lämpliga bloggar som matchar företagets profil. 

Dessa presenteras för företaget och man kommer gemensamt fram till passande kandidater 

och därefter sköter PR-byrån kontakten om intresse finns hos bloggaren. Bloggare tar 

direktkontakt med företaget när de är ute efter en specifik produkt som efterfrågas av läsarna 

och finns i företagets sortiment. Även här sker kontakten via mail. För att få hjälp att kontakta 

företag kan bloggarna gå via PR-byråer. Målet är detsamma, att testa en specifik produkt från 

ett företag PR-byrån samarbetar med.     

    

7.4 Utbytet och samarbete mellan aktörerna 

När parterna ingått ett samarbete sker utbyte av produkter, bilder eller information från 

företagets sida med hopp om att få publicitet i det valda forumet. PR-byråerna bistår med sin 

kunskap om hur man skapar relationer och ett brett kontaktnät vilket genererar en bredare 

kundkrets. Om utbytet blivit lyckat och parterna är nöjda med resultatet kan detta uppmuntra 

till fortsatt samarbete från alla parter.  

 

7.5 PR via blogg  

Marknadsföring via bloggen fungerar i grunden på samma sätt som marknadsföring via andra 

medier, däremot skiljer sig bloggformatet. Bloggen är en effektiv kanal där information sprids 

snabbt vilket leder till att de ämnen som diskuteras alltid är aktuella. Detta är en 

marknadsföringsform som ger möjlighet till en tvåvägskommunikation, där läsarna kan 

diskutera runt och reagera direkt på det skrivna materialet. Bloggen är en bra kanal när ett 

företag behöver få omgående respons på sitt budskap. Det krävs få förberedelser eftersom det 

inte förväntas att bloggen har någon professionell layout. Bloggen är en snabbare och enklare 

väg för företagen att nå sin målgrupp. Bloggar kan vara ett bra komplement till andra 



marknadsföringskanaler och genom en kombination av dessa kan man uppnå en stark effekt 

eftersom budskapet når mottagaren från flera håll.   

 

 

 

 



8. Diskussion 

I diskussionen framförs författarnas egna reflektioner och åsikter kring uppsatsen. Detta följs 

av förslag till framtida forskning.   

 

Något vi märkte tidigt under studiens gång var att ordet produktplacering uppfattades på olika 

sätt av respondenterna. Flertalet av bloggarna såg negativt på uttrycket produktplacering och 

kopplade samman det med olaglig marknadsföring. Bloggarna framförde att produktplacering 

i den bemärkelsen inte var något de inte sysslade med. Vi fick därmed förtydliga begreppet 

produktplacering enligt vår definition ovan, men upplevde fortfarande en försiktighet kring 

ämnet. Bloggarna menade att när samarbeten ändå uppstått kom förfrågan från företaget och 

marknadsföringen skedde alltid öppet och med en ärlig avsikt. Detta tror vi beror på den 

debatt som förts om olaglig marknadsföring och smygreklam i bloggar. Företagen har visat en 

mer positiv inställning till produktplacering men påpekar att det nästan alltid är bloggaren 

som tar första kontakten. Att ingen vill framstå som den initiativtagande parten till ett 

samarbete ser vi som ett tecken på att produktplacering ändå anses som ofint oavsett vad som 

framkommit under intervjuerna. Dock har vi sett att parterna förstår nyttan av 

produktplacering och ser detta som en viktig marknadsföringskanal då samarbeten ändå 

uppstår. 

 

Marknadsföring i bloggar anses som ett relativt nytt fenomen där det fortfarande råder 

osäkerhet om hur man skall gå till väga för att utnyttja kanalen. PR-byråerna är i dagsläget 

den enda mellanhanden som kan medla mellan parterna. Många av byråerna är fortfarande i 

startgroparna och har inte skapat ett kontaktnät med bloggare och företag som är intresserade 

av att samarbeta. Vi upplever det som att vissa av de intervjuade PR-byråerna anser att 

bloggen inte skiljer sig från övriga medier. De har därför inte prioriterat att utnyttja bloggen 

eller att skaffa ett kontaktnät i bloggvärlden. Detta kan bero på att deras kunder i dag inte 

efterfrågar denna tjänst då de kan vara aktiva i en bransch som än så länge inte berörs i 

bloggar. Vi ser tecken på att bloggar och sociala medier bara blir allt större, viktigare och ett 

allt mer vedertaget sätt att arbeta på. Vi tror därför att det är viktigt att PR-byråer expanderar 

sina kanaler. Genom att gå via fler kanaler är det större chans att företagets budskap når 

målgruppen och kommunikationen blir mer effektiv.  

 



Genom våra intervjuer har vi förstått att det skulle behövas någon ytterligare kanal att gå via 

för att företag och bloggare skall kunna hitta varandra och matchas samman. Eftersom 

bloggarna verkar på internet skulle vi vilja se en internetbaserad tjänst där intresserade 

bloggare kan registrera sig och lägga upp en profil. Detta för att underlätta för företag och PR-

byråer att komma i kontakt med rätt blogg. I dag finns olika webbplatser som samlar bloggar 

men de har ingen utvecklad sökfunktion som gör det lätt att hitta en överensstämmande blogg.       

 

Bloggandet växer men riktar sig fortfarande idag mest till den yngre generationen eftersom 

det är flest unga människor som läser och skriver bloggar. Företagen har inte sett de unga 

bloggare som opinionsledare och har inte förstått den påverkan de har på sina läsare. Det 

faktum att det rör sig om privatpersoner som bloggar i ett okontrollerat forum försvårar även 

relationen då företag inte har erfarenheter av hur bloggen fungerar eller vad bloggaren har för 

avsikter.  Vi tror att detta kan vara en bidragande faktor till att produktplacering i bloggar inte 

blivit ett erkänt marknadsföringsmedel. Man har därför inte heller lagt ner några stora resurser 

på att skapa kunskap runt ämnet. Företagens syn på bloggen har börjat förändras samtidigt 

som vi ser att det börjar växa fram bloggar som berör andra ämnen och riktar sig till en annan 

målgrupp. Det blir allt viktigare för företag och bloggare att förstå varandra för att kunna 

mötas och skapa samarbeten. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Framtida forskning              

 

Sociala medier har den senaste tiden börjat uppmärksammas allt mer vilket gör det intressant 

att studera nya sociala medier som uppkommit. En infallsvinkel vore att jämföra olika sociala 

medier för att se vilken effekt de har på mottagaren. Detta kan studeras genom att intervjua 

konsumeter som använder sig av sociala medier för att försöka se hur de påverkas.        

 

Under studiens gång har vi märkt en viss försiktighet kring produktplacering från bloggarna 

eftersom de inte vill att läsarna ska uppfatta bloggen som köpt och mindre trovärdig. Därför 

anser vi att det vore av intresse att undersöka hur konsumenterna ser på att företag och 

bloggare samarbetar. Detta skulle kunna undersökas både kvalitativt eller kvantitativt.  

 

Slutligen vill vi poängtera att det finns många möjligheter för vidare forskning inom ämnet 

efterson sociala medier är ett aktuellt ämne.             
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