
 

ÖREBRO UNIVERSITET 

Akademin för humaniora, utbildnings och samhällsvetenskap 

Medie- och kommunikationsvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloggsamarbeten – En fråga om etik? 

______________________________ 
 

En kvalitativ intervjustudie om PR-praktiker, Bloggsamarbeten, Riktlinjer och 

Etik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats 2017-01-13 

Medie- och kommunikationsvetenskap 

Handledare: Mats Eriksson 

Författare: Ebba Elfstrand och Mimmih Ljunggren 



 

Abstract 
The media landscape is changing, the blogs has taken focus from the traditional media. The 

PR industry is having a hard time following the rapid development, especially developing an 

ethical framework. This study aims to examine how PR-practitioners who works at PR-

agencies, members of the industry association PRECIS, discuss blog cooperations as a tool on 

behalf of their clients. The study also examines how the collaboration between the agency and 

the blogger operate, especially how practitioners discuss issues concerning ethics and moral 

in their blog cooperations. This study is based on qualitative interviews with PR-practitioners 

who describes their thoughts of working with blogs as a tool and how they reflect on ethics, 

rules and frameworks. The findings of this research indicate that there is an uncertainty in the 

industry due to how practitioners approach to an ethical framework. The findings also show 

that practitioners see the blog as a great asset and that the medium is under constant 

development. 
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PRECIS, Rules and frameworks, PR-industry, Shifting mediascape, industry association 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ....................................................................................................................... 5 

2. Syfte och forskningsfrågor ............................................................................................. 7 
2.1 Syfte ................................................................................................................................... 7 
2.2 Forskningsfrågor ................................................................................................................. 7 

3. Bakgrund ...................................................................................................................... 7 
3.1 Etik som begrepp ................................................................................................................ 7 
3.2 Branschorganisationen PRECIS ............................................................................................ 8 
3.3 Konsumentverkets vägledning om marknadsföring .............................................................. 8 
3.4 Branschorganisationen Influencers of Sweden ..................................................................... 9 

4. Avgränsningar ............................................................................................................... 9 

5. Uppsatsens disposition ................................................................................................ 10 

6. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning ........................................................ 10 
6.1 PR-byråer och branschens etiska förhållningssätt .............................................................. 10 

6.1.1 Att utveckla ett etiskt ramverk ............................................................................................. 10 
6.1.2 Etik är en utmaning .............................................................................................................. 12 
6.1.3 Branschen saknar etisk utbildning........................................................................................ 13 

6.2 Bloggosfären..................................................................................................................... 14 
6.2.1 Fördelar med bloggen och bloggsamarbeten ...................................................................... 14 
6.2.2 Nackdelar med bloggar och bloggsamarbeten .................................................................... 16 

7. Material och metod ..................................................................................................... 17 
7.1 Urval och material ............................................................................................................ 17 
7.2 Metod .............................................................................................................................. 19 
7.3 Insamling och bearbetning av data .................................................................................... 21 
7.4 Metodproblem ................................................................................................................. 22 
7.5 Tillförlitlighet .................................................................................................................... 23 

8. Resultatredovisning..................................................................................................... 24 
8.1 Bloggsamarbeten ......................................................................................................... 24 

8.1.1 Samarbetet mellan PR-byråer och bloggar .......................................................................... 24 
8.1.2 Bloggsamarbeten och bloggars utveckling ........................................................................... 24 
8.1.3 Fördelar samt utmaningar med bloggsamarbeten .............................................................. 26 
8.1.4 Bloggsamarbeten och goda relationer ................................................................................. 28 
8.1.5 Riktlinjer och ramverk .......................................................................................................... 29 

8.2 Förhållningssätt och etik ................................................................................................... 30 
8.2.1 Konsekvenser av brutna regler vid ett samarbete ............................................................... 30 
8.2.2 PR-praktikers förhållningssätt till ett etiskt ramverk på arbetsplatsen ............................... 31 

9. Analys och diskussion .................................................................................................. 32 
9.1 Bloggsamarbeten .............................................................................................................. 32 

9.1.1 Att arbeta med bloggsamarbeten ........................................................................................ 33 
9.1.2 Bloggsamarbeten är kraftfulla .............................................................................................. 34 
9.1.3 Fördelar och nackdelar med bloggar och bloggsamarbeten ............................................... 35 
9.1.4 Utmaningar med bloggar och bloggsamarbeten ................................................................. 36 
9.1.5 Byråernas riktlinjer ............................................................................................................... 38 

9.2 Förhållningssätt till regler och etik..................................................................................... 39 
9.2.1 PR-praktikers förhållningssätt till regler och etik på arbetsplatsen ..................................... 39 
9.2.2 Konsekvenser av brutna regler ............................................................................................. 41 



 

10. Slutsatser .................................................................................................................. 41 

11. Sammanfattning ........................................................................................................ 43 

12. Källförteckning .......................................................................................................... 45 
12.1 Internetlänkar................................................................................................................. 45 
12.2 Artiklar ........................................................................................................................... 45 
12.3 Böcker ............................................................................................................................ 47 



 5 

1. Inledning 
Public relations anses vara en tillgång för det demokratiska samhället, detta genom att hjälpa 

olika intressen att synas och höras hos publiken. PR-praktiker anses vara specialister på 

kommunikation och bistår organisationer och andra intressenter med denna tjänst. PR-

praktiker tar hjälp av medierna i sitt arbete för att effektivt kunna nå ut med ett budskap till 

rätt målgrupp. PR-praktiker hjälper med andra ord organisationer att kommunicera effektivare 

med medborgarna (Larsson, 2014). 

Informationsteknikens utveckling har lett till att arbetssättet för PR-praktiker har förändrats. 

Från början låg fokus till största del på att nå ut via de tryckta medierna. Idag har det fått 

konkurrens och blivit kompletterade med internet och webbaserade medier. Även 

mobiltelefonins utveckling har gjort att de nya medierna börjat dominera PR-praktikers sätt 

att arbeta (Larsson, 2014). 

Bloggar har funnits sedan 1990-talet och har under de följande decennierna utvecklats allt 

snabbare. De första bloggarna startade under slutet av 1990-talet och såg ut och fungerade 

som en webbplats. De innehöll länkar, personlig information och var relativt simpla både att 

använda och uppdatera. Under början av 2000-talet utvecklades mediet i en allt snabbare takt 

och blev ett populärt medium att både läsa och bruka (Eveland Jr & Dylko, 2007). Under 

senare år har bloggen fått en inflytelserik, aktiv och viktig roll i sfären av online-media. 

Bloggaren kan idag, med sitt inflytande, forma läsarnas attityder (Hsu, Huang, Ko och Wang, 

2014). 

Historiskt sett har PR-praktiker använt sig av få men stora medier för att få ut ett budskap och 

nå den tilltänkta publiken. Till dessa medier räknas tidningar, tv och radio. PR-praktiker har 

via medierna nått en stor publik som tillfredsställt byråns klienter i antal personer som nåtts 

av budskapet. Byråns klienter har även ansett att medierna varit kostnadseffektiva. I dagens 

utvecklade mediesamhälle har dock PR-praktikerna börjat tänka om gällande hur man bäst 

marknadsför och gör reklam för en produkt, vara eller tjänst (Croft, 2007). PR-praktiker har 

sett de fördelar som bloggsamarbeten medför och istället börjat använda bloggen för att 

marknadsföra och göra reklam för en produkt, vara eller tjänst för sina kunders räkning 

(Miller & Lammas, 2010). G.A. Marken (2003) tror att samarbeten med bloggar blivit 

populära på grund av den globala räckvidd de tillhandahåller. Bloggar har blivit en värdefull 

källa för att sprida ett budskap ”word-of-mouth”, vilket betyder att få mottagaren att prata om 

en tjänst eller ett varumärke med sina vänner och bekanta. Uttrycket handlar om en slags 

personlig rekommendation (Socialbusinesses.se, 2016). Företag anser att bloggsamarbeten är 

en viktig utgångspunkt, både för att nå rätt publik samt informera publiken om budskap på ett 

tillfredsställande sätt (Marken, 2003). 

Inom branschpress har man uppmärksammat att bloggsamarbeten inte alltid går till på rätt 

sätt. Det utvecklade mediet, bloggen, och de unga sponsrade bloggarna har skapat 

uppståndelse då de inte följt etiska regler vid samarbeten. Denna problematik kan tolkas som 
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en konsekvens av bloggen som ett allt mer utvecklat medium. De sponsrade bloggarna sprider 

kommersiella budskap via sina kanaler oftast utan att markera det som ett samarbete 

(Nöjesguiden, 2016). Webbsajten Nöjesguiden skriver: 

Ett paradigmskifte har skett i hur företag når ut med sin reklam. De nya 

reklampelarna är de stora profilerna på sociala medier – ofta en klick unga 

tjejer och killar med lagom bra koll på vad man får och inte får göra när man 

publicerar sponsrade blogginlägg eller bilder på olika plattformar. Men tar 

inte företagen själva sitt ansvar och säkerställer att motprestationen från 

bloggaren följer lagen? Nja. De vill till största möjliga mån att texten som 

skrivs ska framstå som neutral och ärlig, utan minsta indikation på att 

hyllningen kan vara både beställd och betald. 

(Nöjesgudien, 2016) 

Det är inte enbart problematiken med bloggarna som är ett omdiskuterat ämne inom 

branschen. Även bloggarnas agerande har lett till att speciella riktlinjer utformats hos 

konsumentverket. Dessa säger att det tydlig bör framgå vilka inlägg som innehåller reklam 

och sponsorskap (Nöjesguiden, 2016). 

Langett (2013) argumenterar för att det behövs en etisk guide för dagens PR-praktiker 

eftersom de nya medierna, bloggar och andra sociala medier, har medfört ett nytt 

förhållningssätt för dem. Han anser att PR-praktiker har stora möjligheter att nå ut till många 

människor genom att utnyttja den kraft som sociala medier medför. PR-praktiker ser många 

likheter mellan journalistiska kvalitéer och mediet bloggen, samtidigt som en blogg också 

erhåller en utomstående trovärdighet. Trots de framsteg branschen tagit samt de möjligheter 

branschen ger praktiker, saknas det tydliga riktlinjer för hur ett korrekt samarbete bör gå till. 

Det saknas således en etisk guide över proceduren. 

Tidigare studier visar att det trots behovet av etisk forskning idag bedrivs förvånansvärt få 

studier inom ämnet. När internet och sociala medier ökade i popularitet påverkades även PR-

praktiker av de nya medierna och dess sätt att föra kommunikation. Det akademiska intresset 

ökade i takt med de sociala mediernas utveckling och studier inom ämnet utfördes, det 

majoriteten av forskarna missade var forskning inom just etik. Studierna fokuserade istället på 

den korrekta hanteringen av sociala medier för att maximera kommunikationen åt byråernas 

klienter (Toledano & Avidars, 2016). 

Sammanfattningsvis kan vi se att bloggen är ett relativt nytt medium som ger företag 

möjlighet att nå ut med budskap och produkter till ”rätt” målgrupp, nå en stor viral spridning 

och bloggare tillskrivs stor makt i mediesamhället. 
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Det faktum att det slarvas med annonsmärkning och att det råder oklarheter kring hur en 

bloggare bör agera för att följa lagen vid samarbeten visar att det finns en problematik kring 

hur PR-praktiker bör arbeta. Med avstamp i detta samt ett brinnande intresse för utvecklingen 

inom PR-branschen har vi valt att basera vår studie på hur PR-praktiker resonerar kring 

användandet av bloggsamarbeten som verktyg i sitt arbete utifrån kundens räkning, hur 

samarbetet mellan byrå och bloggare går till samt frågor som rör etik och moral. Detta för att 

tydliggöra hur PR-praktiker ser på användandet av mediet. 

2. Syfte och forskningsfrågor 

2.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur PR-praktiker som arbetar på PR-byråer, medlemmar i 

PRECIS, resonerar kring att använda bloggsamarbeten för sina kunders räkning. Vi vill 

undersöka hur samarbetet mellan PR-praktiker och bloggare går till. Speciellt hur PR-

praktiker resonerar kring frågor som är knutna till etik och moral vid ett bloggsamarbete. 

2.2 Forskningsfrågor 

• Hur använder PR-praktiker bloggsamarbeten i sitt arbete? 

• Hur förhåller sig PR-praktiker till etik och egna regler vid bloggsamarbeten? 

• Hur förhåller sig PR-praktiker till PRECIS och konsumentverkets regler och ramverk 

vid bloggsamarbeten? 

• Vilka fördelar respektive nackdelar ser PR-praktiker i sitt arbete med Influencers? 

• Vilka fördelar respektive nackdelar ser PR-praktiker i sitt arbete vid ett 

bloggsamarbete? 

3. Bakgrund 
I detta avsnitt redogör vi för begreppet etik, branschföreningen PRECIS, konsumentverkets 

guide för marknadsföring samt branschorganisationen Influencers of Sweden. 

3.1 Etik som begrepp 

Etik är ett viktigt begrepp inom PR. Etik hjälper organisationer att lösa dilemman, vara 

effektiva samt vara socialt ansvarstagande. Etik innebär regler, principer, eller sätt att tänka 

som i sin tur guidar en individs handlingar. Om det uppstår missförstånd i det etiska 

förhållningssättet kan det både skapas problem och kriser som kan vara kostsamma för en 

organisation. Organisationen kan tappa sitt förtroende hos publiken samt sitt goda rykte. 

Genom att fastställa och förhålla sig etiskt korrekt skapas det många fördelar för en PR-byrå, 

både när det kommer till rådgivning samt interaktionen med media (Bowen, 2016). 

En organisation som är intresserad av att utveckla en ny media-etik och som försöker hålla 

etikdebatten vid liv är FN. Organisationen är noggrann med att poängtera att det är av yttersta 
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vikt att fokusera på att det alltid ska finnas pressfrihet. I etik-debatten har det även formulerats 

en rad kriterier som kan vara bra att utgå ifrån och applicera på de nya etiska ståndpunkterna 

(Schiavo, 2016). 

Dessa är: 

1. Noggrannhet, fullständighet och balans 

2. Transparens 

3. Deltagande av avsedd grupp 

4. Respekt för mänsklig värdighet 

5. Social rättvisa och jämlikhet 

6. Lämplighet 

För att agera etiskt korrekt är det vanligt att en PR-byrå tillhör någon form av 

branschorganisation. Att ingå i en branschorganisation medför att PR-byrån får ta del av 

branschorganisationens etiska normer, vilka PR-byrån bör följa för att agera etiskt korrekt 

gentemot sina klienter. De etiska normerna är ofta utformade för att utnyttja den potentiella 

kraft offentlig kommunikation kan ha för att forma den allmänna åsikten på ”rätt” sätt 

(Coombs & Holladay, 2014). 

 

3.2 Branschorganisationen PRECIS 

PRECIS är en branschförening för konsultföretag som är verksamma inom Public Relations. 

Syftet med föreningen är att representera medlemmarnas gemensamma intressen genom att 

framhålla värdet av Public Relations. Detta för att uppnå företag och organisationers affärs- 

och verksamhetsmål, arbeta för ökad kunskap om branschen samt vårda och synliggöra de 

gemensamma branschnormerna. Branschföreningen fungerar även som ett kvalitetsmärke för 

sina medlemmar. De normer som är stiftade av PRECIS är till för medlemmarna att utgå ifrån 

i sitt dagliga arbete (PRECIS, u.å) Se bilaga 1. 

 

3.3 Konsumentverkets vägledning om marknadsföring 

Konsumentverket har upptäckt att många bloggare inte har kunskap om 

marknadsföringslagen. Man har sett att vissa bloggare struntar i att följa lagen, samtidigt som 

konsumentverket har tagit del av information som visar att många tycker att lagen är svår att 

förstå och tolka. Det råder alltså en stor osäkerhet kring marknadsföringslagen och hur den 

bör följas. Som en konsekvens av den förvirring som uppstått har konsumentverket nu tagit 

fram en guide med tydliga riktlinjer som ämnar göra det enklare för bloggare att följa lagen 

samt skapa bättre förståelse för den. Guiden förklarar enkelt och konkret vad lagen säger och 

hur en bloggare bör agera när hen publicerar inlägg som handlar om samarbeten, 

marknadsföring och sponsorskap. Guiden vänder sig till personer som marknadsför ett 

företags produkter eller verksamhet på sin blogg eller andra sociala medier. Inom området 
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marknadsföring ingår att göra reklam för ett företag eller dess varor och tjänster samt ta emot 

ersättning för samarbetet (Konsumentverket, 2016). 

All marknadsföring ska, enligt marknadsföringslagen, utformas så att det tydligt framgår vem 

det är som står bakom marknadsföringen samt tydliggöra att det rör sig om just 

marknadsföring. Därför är det viktigt att en bloggare skiljer på de inlägg som publiceras i ett 

marknadsföringssyfte och övriga inlägg skrivna av bloggaren själv. Detta då personen som 

gör reklam för varor och tjänster, oavsett om det är för sina egna eller andras räkning, har en 

skyldighet att veta om vilka lagar och regler som gäller. Även de som ansvarar för 

marknadsföringen är skyldiga att säkerställa att det tydligt framgår att inlägget handlar om 

marknadsföring. Bryter företag och privatpersoner mot lagen kan konsumentombudsmannen 

och marknadsdomstolen förbjuda denne från att fortsätta med marknadsföring. Bryter en 

bloggare mot förbudet kan personen i fråga bli dömd av domstol och få betala vite 

(Konsumentverket, 2016). Se bilaga 2. 

 

3.4 Branschorganisationen Influencers of Sweden 

Branschorganisationen Influencers of Sweden är ett nytt fenomen inom bloggvärlden. De är 

den första branschorganisationen för bloggare och sociala medie-profiler. Organisationens 

syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, utbilda medlemmarna om de 

rättigheter och skyldigheter som finns samt stödja dem i sin yrkesroll. Denna organisation vill 

alltså främja ett etiskt klimat i branschen. På sin hemsida beskriver organisationen vikten av 

att bloggare och sociala medie-profiler är transparenta samt markerar ut samarbeten och 

marknadsföring tydligt. De menar att bloggare inspirerar sina läsare och har en hög 

trovärdighet. Börjar en bloggare att slarva med reklaminlägg och transparens får förtroendet 

en törn som kanske inte går att rädda. Organisationen kallar främjandet av ett öppet arbetssätt 

för #JagSmygerInte (Influencers of Sweden, 2016). 

#JagSmygerInte är en uppmaning till organisationens medlemmar att följa 

marknadsföringslagen och även främja öppenhet och tydlighet mot bloggarnas läsare för vilka 

inlägg som är köpta. Organisationen hänvisar till konsumentverkets guide som vill förenkla 

för bloggare och online-profiler hur de bör arbeta för att följa de lagar och regler som finns. 

Med detta initiativ strävar Influencers of Sweden mot en blogg-bransch som följer 

marknadsföringslagen och blogg-etiska regler (Influencers of Sweden, 2016) 

4. Avgränsningar 
Vår studie avgränsar sig till att enbart undersöka hur PR-praktiker förhåller sig till regler och 

etik inom den egna branschen och då med huvudfokus på deras samarbete med bloggar. 

Studien erhåller främst ett storstadsperspektiv eftersom vi enbart utfört intervjuer i 

Stockholm. Det är enbart PR-praktiker som blivit intervjuade vilket medför att studien utgår 

från hur de ser på ämnet och vi har enbart intervjuat medlemmar i branschorganisationen 

PRECIS. Detta eftersom vi ville vara säkra att det var PR-byråer och PR-praktiker vi fick 

kontakt med till våra intervjuer. Vi beskrev även i vårt mail till de tilltänkta PR-byråerna att vi 

specifikt var intresserade av de PR-byråer som hade ett etablerat samarbete med bloggare. 
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Alltså har vi även begränsat oss till endast PR-praktiker som arbetar med bloggare och inte 

alla PR-praktiker. Detta eftersom vår studies fokusområde skulle handla om PR-praktiker, 

bloggsamarbeten, etik och regler inom PR-branschen. 

5. Uppsatsens disposition 
Denna inledande del har bestått av inledning, syfte och frågeställningar samt bakgrund och 

har fungerat som en introduktion till det ämne vi ämnar undersöka i denna studie. Vi har även 

beskrivit vilka avgränsningar vi gjort till vår studie. I avsnitt 6 kommer vi att redogöra för 

våra teoretiska utgångspunkter samt den tidigare forskning vi utgått från. Avsnittet behandlar 

teori och tidigare forskning som berör PR-byråer och branschens etiska förhållningssätt samt 

bloggosfären. I avsnitt 7 redogör vi för vårt urval och hur vi gick tillväga för att samla in vårt 

empiriska material samt vår metod. Därefter redogör vi för hur vi gick tillväga när vi 

sammanställde vårt resultat samt analys av det empiriska materialet. Avslutningsvis redogör 

vi för de metodproblem vi stött på och presenterar studiens tillförlitlighet. I avsnitt 8 redogör 

vi för vårt resultat som vi bearbetat utifrån det empiriska materialet. I avsnitt 9 analyserar vi 

samt diskuterar vi studiens resultat och jämför detta utifrån våra teorier och tidigare forskning. 

I avsnitt 10 drar vi slutsatser utifrån studiens analys och forskningsfrågor. Avslutningsvis 

sammanfattar vi studien under avsnitt 11. 

6. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
I detta avsnitt redogör vi för våra teoretiska utgångspunkter och den tidigare forskning vi 

utgått från i vår studie. Vi redogör för dessa under två övergripande teman. Vi har under dessa 

teman delat upp texten i ytterligare teman för att skapa en tydlig struktur. 

6.1 PR-byråer och branschens etiska förhållningssätt 

6.1.1 Att utveckla ett etiskt ramverk 
Ett etiskt förhållningssätt är av största vikt menar Meerman Scott (2007). Han beskriver att 

det är viktigt för organisationer att utveckla riktlinjer för att förhålla sig etiskt. Även 

utvecklingen av egna riktlinjer för all typ av kommunikation är central för organisationer 

menar forskaren. Han beskriver vidare att dessa riktlinjer bör sättas innan bloggar börjar 

användas som kommunikationsverktyg. Detta då förutbestämda regler för kommunikation, 

externt och internt, underlättar när man anammar nya typer av kommunikationsmedel, vilket 

bloggen nu blivit. Han menar vidare att bloggbranschen idag består av många oetiska 

handlingar. Genom dessa handlingar har flertalet organisationer hamnat i blåsväder på grund 

av ett oetiskt agerande via bloggar. Därför är det viktigt för organisationer att noggrant 

fundera på hur man förhåller sig etiskt. 

 

Langett (2013) framhåller den omfattning kommunikationskanalerna, det vill säga bloggar 

och andra sociala medier, idag ger informationsspridning. Inom detta område behövs ett etiskt 

ramverk för hur man bör förhålla sig kommunikativt och lagmässigt rätt. Forskning inom 

området kring sociala- och digitala medier och dess etik är ett växande område. Expansionen 

av forskning inom etik behövs för att tillmötesgås den populära roll som mediet fått inom PR-
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arbetet. 

 

 

Meerman Scott (2007) listar fem punkter som han anser bör vara utgångspunkter för alla 

organisationer i dess kommunikation utåt. Dessa är att agera transparent gentemot publiken, 

att värna om personers privatliv och inte hänga ut någon som inte godkänt detta, exempelvis 

publicering av ett e-mail. Han menar att man även måste avslöja samarbeten och andra typer 

av intressekonflikter samtidigt som man måste agera ärligt och alltid tala sanning. Han 

avslutar resonemanget med att poängtera vikten av att ge äran till de som står bakom material 

man använder i sin blogg. Om man utvecklar ett resonemang som en annan bloggare redan 

skrivit om är det viktigt att tala om vart det resonemanget är hämtat och vem som står bakom 

det. 

 

Även Philip och Young (2009) diskuterar begreppet etik. Forskarna poängterar att sociala 

medier skapar större förutsättningar för praktiker och organisationer att interagera med en 

större och bredare publik, men menar samtidigt att det är av största vikt att följa vissa kriterier 

för att maximera förutsättningar att lyckas med interaktionen. En av dessa är transparens 

vilket forskarna menar är ett måste för att över huvud taget kunna föra sig etiskt. PR-praktiker 

är själva kärnan av ett företags kommunikation så att agera transparent är av yttersta vikt för 

dem. Att vara transparent innebär öppenhet, pålitlighet och god kommunikationsförmåga. 

 

De etiska grundprinciperna baseras till stor del på huruvida en individ anser att det är 

handlingen som är av vikt eller konsekvenserna av en handling menar Philips och Young 

(2009). Forskarna beskriver det som att om man skrapar lite på ytan kan de flesta människor 

hålla med om att en lögn kan vara nödvändig i vissa sammanhang eller att bryta ett löfte kan 

vara det rätta att göra. Den relation som finns mellan plikt och konsekvens är med andra ord 

en av de främsta anledningarna till att det finns så många gråzoner inom etik. När man pratar 

om etik inom PR är det även viktigt att fundera på om man handlar genom pliktkänsla eller 

utifrån PR i sin rena form. Således, använder man sig av ett etiskt ansvarstagande utifrån sig 

själv, utifrån samhället, utifrån organisationen eller i förmån för sin klient. 

 

Etikforskarna van Es och Meijlink (2000) har formulerat tre bas-koncept för PR-branschen 

som de valt att kalla för the model of discovery. De tre etik-koncepten påverkar varandra och 

forskarna menar att PR-praktiker under sin yrkeskarriär konfronteras med en blandning av 

dem. Forskarna menar att det inte finns några simpla etiska dilemman inom PR-yrket, utan att 

det istället finns tre etiska koncept som behandlar olika typer av moral. 

 

Det första konceptet är personlig etik och belyser moral som den utvecklas under en individs 

liv, inte bara som en själviakttagelse utan även samverkan med andra, speciellt individens 

nära och kära. Våra moraliska tankar påverkas av våra relationer med familj, vänner och 

kommentarer av inflytelserika personer. Det andra konceptet är professionell etik och belyser 
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moral som den utvecklas på arbetsplatsen eller i yrket. Den moral som utvecklas på 

arbetsplatsen innefattar moral och ansvar i relation till medarbetare och chefer, intern och 

externt. Det tredje konceptet är samhällsetik och belyser moral som den utvecklas i den 

offentliga debatten (van Es & Meijlink, 2000). 

Det finns två tillvägagångssätt när det handlar om etik inom PR. Dessa kan särskiljas till det 

pragmatiska- och det dialogiska tillvägagångssättet. Den förstnämnda är en standardmetod av 

etik i PR-läroböcker och har varit känt sedan 1960-talet. Den sistnämnda är relativt ny och 

framträdde i slutet av 1980-talet. Till det pragmatiska tillvägagångssättet hör den personliga- 

och professionella etiken och till det dialogiska tillvägagångssättet hör det professionella- och 

samhällsetiken (van Es & Meijlink, 2000). 

6.1.2 Etik är en utmaning 
Forskarna Toledano och Avidars (2016) beskriver i deras studie att etik inom PR-området ofta 

ses som en oxymoron, dvs. en skenbar motsägelse, då PR-industrin är ökänd för sin 

manipulativa, vilseledande och oansvarig taktik för att företag ska uppnå sina mål. Trots detta 

hävdar forskare att ett etiskt förhållningssätt är den centrala utmaningen för PR-yrket. Detta 

på grund av det ansvar PR-praktiker har inom en organisation samt organisationens inflytande 

över den allmänna ordningen. Tidigare studier visar, att trots behovet av studier angående etik 

inom PR så bedrivs förvånansvärt få studier inom ämnet. 

I Toledano och Avidars (2016) studie finns en referens till Jensen (2011) som diskuterar etik i 

nya medier. Det han skriver är inte specifikt riktat till PR området, men är relevant för 

branschen i fråga om konsekvenser gällande betalning vid bloggsamarbeten. Han menar att 

det största problemet idag, inom bloggindustrin, är att många bloggare inte längre är 

transparenta i sitt skrivande. Han menar att bloggarna inte avslöjar i vilken utsträckning deras 

uttryckta åsikter kan ha blivit influerade av betalningar och gåvor från sponsorer. Jensen anser 

att betalning till bloggare är oetiskt, men dock en frestande taktik för PR-praktiker. 

Forskarna Philips och Young (2009) anser att teknologiska framsteg inte förändrar vad som är 

rätt och vad som är fel gällande etiska principer och utgångspunkter. De menar att det är 

därför inte är någon idé för PR-branschen att utveckla en ny kod för hur man som individ 

uppför sig på sociala medier. Samtidigt menar forskarna att utvecklingen i PR-branschen 

leder till att nya problem och etiska konflikter skapas. Vissa delar av den nya problematiken 

kastar nytt ljus på PR-yrket. Den ständigt utvecklande teknologin skapar svårigheter kring att 

tolka lagen samt skapar den nya regler att följa. 

Forskarna menar vidare att den tidlösa aspekten är en stor utmaning för PR-praktiker i det nya 

mediesamhället samt att det finns många bitar av denna aspekt som gör arbetet svårt för en 

praktiker. En av dessa är de snabba reaktioner man kan få på ett budskap och känslan av att 

alltid behöva vara tillgänglig. Även en sådan sak som att om någonting publiceras på internet 

så kommer det för alltid att finnas kvar där. Att praktiker inte kan ta bort eller förändra ett 

meddelande de redan skickat ut, kan leda till stora etiska utmaningar (Philips & Young, 

2009). 
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PR-praktikern som skapare av information och innehåll har även fått stöta på nya 

förhållningssätt och utmaningar i det nya medielandskapet anser Philips och Young (2009). 

Med det nya förhållningssättet menar de att man har tagit sig ifrån gatekeeping av innehåll 

och istället är det bloggaren vid ett samarbete som är den som bestämmer vad som ska stå 

samt publiceras. På så vis får man ut mer innehåll, men ett innehåll som inte är kontrollerat 

eller redigerat. Det är i slutändan bloggaren som bestämmer vad som ska stå, vilket kan bli 

riskabelt. Ingår man ett samarbete där bloggaren bryter mot lagen kan det resultera i höga 

kostnader och ett befläckat rykte. En problematik som forskarna ser i det nya medielandskapet 

är att det är många PR-praktiker som har väldigt lite, eller ingen etisk utbildning alls. Det är 

bland annat denna aspekt som skapar svårigheter i praktikers förhållningssätt till öppenhet och 

transparens inom branschen (Philips & Young, 2009). 

 

Philips och Young (2009) argumenterar också för att det också finns en fara när det kommer 

till att använda sig av användargenererat innehåll för praktiker, dvs. att privatpersoner kan 

kommentera inlägg och att man som bloggare kan föra en diskussion med sin publik. Bland 

annat kan det ses som censur att radera negativa eller reklambaserade kommentarer på en 

blogg. 

 

6.1.3 Branschen saknar etisk utbildning 
Som Philips och Young (2009) ovan nämnt, har PR-praktiker en roll som medför en rad 

lagmässiga- och etiska ansvarsområden. Detta är dock någonting som forskaren Langett 

(2013) menar inte prioriteras. Enligt en studie som Langett tagit del av får majoriteten av PR-

praktiker inte tillgång till en etisk utbildning. Studien som utfördes 2007 visar att nästan 70% 

av deltagarna inte fick ta del av en etisk utbildning i sitt arbete. Langett tror att detta leder till 

stora utmaningar för PR-branschen i framtiden då de står inför strategiska beslut både inom 

organisationen samt med dess klienter. Det har föreslagits att det vore bra att utveckla kurser, 

eller mini-seminarier som kompletterar PR-branschens idag avsaknad av utbildning inom etik. 

Idag är det en utbildning som PR-branschen inte prioriterar, Langett menar dock att detta är 

nödvändigt för branschens framtid. 

 

Langett (2013) diskuterar också PR-branschens framsteg och argumenterar vidare att det 

behövs en etisk guide inom PR-yrket. Han menar att genom att utnyttja den kraft som sociala 

nätverk medför har PR-praktiker stora möjlighet att nå ut till en stor skara människor. 

Bloggosfären är ett av dessa attraktiva nätverk som ger läsaren möjlighet att ta del av åsikter 

och ocensurerade, ofiltrerade källor till information. PR-praktiker ser många journalistiska 

kvalitéer med bloggar samtidigt som mediet även erhåller en utomstående trovärdighet. Man 

tror att det skapas ungefär 100 000 nya bloggar varje dag vilket ger praktiker oändliga 

möjligheter till att nå ut via oberoende kommunikationskanaler. Trots de framsteg branschen 

tagit samt de möjligheter bloggsamarbeten ger praktiker saknas det tydliga riktlinjer inom 

branschen för hur ett korrekt samarbete bör gå till. Det saknas en etisk guide över proceduren. 
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6.2 Bloggosfären 

6.2.1 Fördelar med bloggen och bloggsamarbeten 
Internets framväxt har lett till nya möjligheter för kommunikation och reklam. Som 

kommunikationskanal ger internet möjligheter för både små som stora företag att snabbt och 

smidigt skapa en global närvaro, på så vis stärker man möjligheten att nå sin tänkta publik. 

Den tänkta publiken blir även större ju längre räckvidd ett budskap får. En stor del av den 

tänkta publiken och målgruppen av ett budskap använder idag internet som en källa för 

information och kommunikation därför är det viktigt att PR-praktiker hänger med i 

utvecklingen och lär sig utnyttja det nya mediets potential. Med bloggsamarbeten blir det 

enklare att skräddarsy material som passar mottagaren. Med avstamp i detta ser man att 

praktiker står inför en tid av förändring där det är av stor vikt att de tar sig an den nya 

tekniken och de nya strategierna för att effektivisera sin kommunikation. Det är inte bara 

utvecklingen av teknologin och att följa med i de senaste trenderna som är av relevans även 

att utnyttja den nya tekniken på rätt sätt är avgörande (Christ, 2005). Forskarna Hsu, Huang, 

Ko och Wang (2014) beskriver att bloggar under senare år fått en inflytelserik, aktiv och 

viktig roll i sfären av online-media. Bloggaren kan idag forma läsarnas attityder med sitt 

inflytande över dem. 

Utvecklingen av bloggen som medium har lett till att ett paradigmskifte skett i det offentliga 

samtalet. Nu är det inte längre de traditionella medierna som bestämmer dagordningen utan 

idag tar bloggsamarbeten över allt mer (Hendrickson, 2007). Hendrickson menar i sin teori att 

bloggar tillhandahåller individer och mindre grupper makten att påverka den offentliga 

diskursen. Hon menar att bloggsamarbeten är relativt billigt och når en stor publik snabbt. 

Bloggen som medium, producent av nyheter och innehåll, skiljer sig från de traditionella 

medierna som är i behov av en mängd olika personer och höga kostnader för att kunna 

publicera nyheter och reklam. 

Archer och Harrigans (2016) anser att man via de nya medierna, sociala medier och bloggar, 

kan föra dialog med mottagaren på ett helt nytt sätt. När en person arbetar som bloggare har 

de ingen fast inkomstkälla utan bloggarna samarbetar med organisationer och företag som i 

sin tur betalar för exempelvis sponsrade inlägg och samarbeten. Vidare menar forskarna att 

bloggar är viktiga både för konsumenter och organisationer då organisationer använder 

bloggar för att nå ut med sitt budskap via samarbeten medan konsumenten använder bloggar 

för att läsa. Forskning har visat att bloggare influerar läsares beteenden då bloggaren idag 

arbetar som en s.k. Influencer. 

Sundar, Edwards, Hu och Stavrositu (2007) har tagit fram en teori som belyser de fördelar 

som kommit med utvecklingen av bloggar och samarbetet med dem. Forskarna menar att 

bloggar erbjuder en mängd olika fördelar som de traditionella massmedierna saknar. Den är 

av personlig karaktär och når en stor publik som den involverar i sin kommunikation. 

Bloggare arbetar inte med s.k. gatekeepers för att generera och verifiera innehållet, utan 

lägger tilliten på sig själva. Detta innebär att bloggaren och bloggläsaren är skapare och 

mottagare av den information som tillhandahålls. Idag kan man se bloggar som en källa för att 
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lagra information, funderingar och upplevelser. Genom att publiken har möjlighet att 

kommentera ett inlägg lagras även kommentarer på en blogg och på så vis skapar även 

publiken innehåll på bloggen. 

Att bloggsamarbeten erbjuder möjligheter för PR-praktiker är något som även Porter, 

Sweetser och Chung (2009) belyser. De menar att bloggar ger tillgång till en mindre formell 

plattform där ”word-of-mouth” kommunikation dominerar. Forskarna menar att bloggare ger 

PR-praktiker möjligheten att nå en viss publik och publiken, således de unika läsarna en blogg 

har, finner bloggaren trovärdig även vid samarbeten. Med detta medföljer även att publiken 

litar på att den information som publiceras på en blogg är korrekt. Baserat på detta anser 

forskarna att praktiker bör använda bloggar sitt arbete. 

Porter, Sweetser och Chung (2006) menar att bloggare ingår i kategorin Influencer och har ett 

inflytande över sina läsare. Tar man med i beräkningen den kraftfulla och direkta 

kommunikation mediet frambringar är det för PR-praktiker det mest logiska mediet att 

påbörja samarbeten med. Forskarna beskriver i sin forskning den möjlighet som ges med 

bloggen som medium. 

En viktig teoretisk utgångspunkt inom bloggosfären är ett transparent förhållningssätt. PR-

praktiker och akademiker har samtliga enats om att transparens är av största vikt inom PR-

arbetet. Idag finns det teoretiska utgångspunkter som menar att organisationer är mer 

transparenta idag tack vare sociala medier och internets utveckling. Teorierna menar att de 

nya medierna gjort det svårt för organisationer att dölja information. På grund av detta 

undviker organisationer att arbeta på ett sätt som kan skapa misstankar. Utifrån ett etiskt 

synsätt är transparens av största vikt vid utlämnande av de källor man som organisation 

använder sig av eller samarbetar med. PR-praktiker handlar oetiskt om de väljer att dölja 

källan av ett visst budskap och de som nås av budskapet kan på så vis inte fullt ut ta till sig av 

detta eftersom de inte förstår budskapets underliggande meningen (Coombs & Holladay, 

2014). 

Att PR-praktiker arbetar med relationsbyggande är någonting som Langett (2013) framhåller. 

I sin studie diskuterar han att det inom PR-litteraturen argumenteras för att relationsbyggande 

är en av PR-branschens främsta uppgifter. Detta för att det ligger i PR-byråers intresse att 

bistå de organisationer byrån samarbetar med samt byråns klienter med råd och kunskap. 

Detta syns inte minst i den relation en byrå har med bloggare. PR-byråer arbetar aktivt med 

olika strategier för att bibehålla goda relationer, bland annat genom att skicka e-mail och 

skapa goda förbindelser. När man presenterar ett samarbete är det viktigt att skapa en s.k. 

win-win situation med bloggaren så att bloggaren i sin tur känner att hen tjänar på samarbetet. 

Att bloggsamarbeten och sociala medier har blivit en stor marknadsplats för reklam och 

sponsorskap har medfört att nya regler och bestämmelser börjat ta form. Detta då forskarna 

upptäckt att bloggen och andra sociala medier annars utnyttjas på ett felaktigt sätt. Det finns 

nu bestämmelser som säger att bloggare som är sponsrade måste avslöja vem som står bakom 
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samarbetet samt publicera ett förtydligande på sin webbplats vilket ansvar bloggaren själv har 

i samarbetet (Colliander & Erlandsson, 2015). 

Att använda av en känd person för att skapa reaktioner och för att synas i mediebruset har 

blivit en allt vanligare taktik hos personer som arbetar med reklam och marknadsföring 

(Colliander & Erlandsson, 2015). Colliander och Erlandsson har tagit del av studier som visar 

att bloggen har blivit ett omtyckt och populärt medium då läsaren lär känna bloggaren och får 

en personlig relation med hen. Bloggar har på så vis blivit ett starkt forum för reklam och 

sponsorskap då bloggläsaren via den relation de skapar med bloggaren litar på vad hen 

skriver. 

Att bloggar blivit omtyckt och populärt visar tidigare forskning beror på att bloggares läsare 

dagligen får en inblick bakom kulisserna. Man får följa med bloggaren i hens vardag och ta 

del av personliga berättelser och bilder. Bloggläsaren har även chansen att interagera med 

bloggaren via kommentarsfältet som finns till varje inlägg. Bloggaren blir som en vän till 

läsaren när hen varje dag får ta del av personens upplevelser och tankar (Colliander & 

Erlandsson, 2015). 

En bloggare är för dess publik en form av kändis. Detta då bloggläsaren dagligen tar del av en 

persons liv och tankar vilket bygger en stark relation mellan de tu. Denna relation har lett till 

att bloggläsaren tillskriver bloggare hög trovärdighet, någonting som företag och 

organisationer utnyttjar när de vill nå ut med ett budskap via samarbeten (Colliander & 

Erlandsson, 2015). 

Detta beteende går att koppla till begreppet celebrity endorsement, som innebär att företag 

samarbetar med kända personer, i exempelvis reklamkampanjer, för att stärka sitt varumärke. 

Kändisar är vanligt förekommande i reklambranschen då de tenderar att fånga konsumentens 

uppmärksamhet och skapa trovärdighet kring tillexempel en reklamkampanj eller ett 

varumärke. Studien illustrerade bland annat effektiviteten av att använda kändisar vid 

varumärkesuppbyggnad (Mishra, Roy och Bailey, 2015). 

Den relation och det starka band en bloggläsare får med en viss bloggare leder till att läsaren 

litar på det som bloggaren skriver. Ingår en bloggare ett samarbete tror läsaren på vad 

bloggaren skriver om en viss produkt. Tidigare forskning tillskriver detta beteende hos 

bloggläsaren en form av supporterskap. Bloggläsaren behandlar med andra ord bloggaren som 

en kändis. Detta tror forskarna beror på sociala mediers framväxt och den möjlighet sociala 

medier ger till ”word-of-mouth” reklam. Företag och organisationer drar nytta av den kraft 

celebrity endorsement har och den expertis som läsaren tillskriver sin ”idol” (Colliander & 

Erlandsson, 2015). 

6.2.2 Nackdelar med bloggar och bloggsamarbeten 
Archer och Harrigans (2016) belyser bloggar och samarbetet med dem samt den centrala roll 

de idag har i dagens mediesamhälle. Forskarna är dock noggranna med att poängtera att 

mediet fortfarande håller på att utvecklas vilket skapar en del funderingar. De menar att 

tidigare forskning visar att bloggar fått en viktig funktion i samhället och att teorier om public 
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relations länge fokuserat på relationsbyggande och teorier kring dialog samt 

tvåvägskommunikation. Trots detta fortsätter PR-praktiker testa hur man skapar kontroll över, 

samt producerar ett värdefullt resultat i mediesfären. 

Transparens är något som Burns (2008) redogör för i sin studie. Där diskuterar han 

bloggsamarbeten och bloggar som kommunikationskanal. Burns framhåller att bloggar 

innehåller nya möjligheter och utmaningar för branschen där ett transparent förhållningssätt är 

en av de mest centrala delarna. Han menar att detta beror på att bloggar inte använder sig av 

gatekeepers som kan erbjuda en översikt över dess innehåll, något som de traditionella 

medierna erhåller. Bloggare har ingen som läser igenom deras inlägg innan de publiceras 

samtidigt som bloggen är ett direkt medium som når publiken på en gång. Bloggaren avslöjar 

heller inte alltid källan bakom ett visst inlägg vid ett samarbete vilket skapar funderingar hos 

mottagaren. Burns framhåller att bloggare bör erhålla transparens gentemot läsaren vid ett 

samarbete om hen exempelvis skrivit om en ny produkt eller tjänst. Detta för att skapa en 

högre trovärdighet hos läsaren. Samtidigt är öppenhet en viktig etisk fråga när det kommer till 

marknadsföring och reklam på bloggar. 

Detta är även någonting som Langett (2013) styrker i sin studie. Han menar att om en 

bloggare erbjuds varuprover är det av största vikt att PR-praktikern påminner bloggaren om 

vikten av att vara ärlig och att erbjuda full insyn till läsaren vid ett samarbete. Således, skulle 

en bloggare bli erbjuden en produkt måste hen vara öppen med hur det har gått till och vem 

som står bakom vad. Detta för att ha en transparent och öppen blogg som skapar trovärdighet 

gentemot läsaren. Det är även PR-praktikernas etiska ansvar, vid bloggsamarbeten, att se till 

att dessa riktlinjer följs. 

7. Material och metod 
I detta avsnitt redogör vi för vårt urval, hur vi gick tillväga för att samla in vårt empiriska 

material samt vår metod. Vi redogör även för vårt tillvägagångssätt vid sammanställningen av 

vårt resultat samt analys av det empiriska materialet. Avslutningsvis redogör vi för de 

metodproblem vi stött på och presenterar studiens tillförlitlighet. 

7.1 Urval och material 

Studien är baserad på ett målinriktat urval, vilket innebär ett icke-sannolikhetsurval, där vi 

valt ut deltagare som på ett strategiskt sätt är relevanta för den forskning vi ämnar bedriva. 

Urvalet gör det dock inte möjligt att generalisera forskningens resultat till en population. Vår 

urvalsmetod används i syfte att få våra forskningsfrågor att stämma överens med vårt urval. 

Våra intervjupersoner valde vi således eftersom de var relevanta för studiens syfte och 

forskningsfrågor (Bryman, 2011). 

För att finna PR-byråer som passar vår studie valde vi att utgå från kriterier som förenklat vår 

urvalsprocess. De kriterier vi ansett underlätta vårt urval är: 
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• Enbart PR-byråer 

• PR-byråer som är medlemmar i en branschorganisation där normer och ramverk finns 

att följa och eftersträva 

• Frekvent samarbete med bloggar (Intervjupersonen ska helst sköta samarbetet med 

bloggare, det är dock inget krav). 

Den branschorganisation vi ansåg lämpade sig bäst för vår studie var branschorganisationen 

PRECIS, vars syfte är att representera medlemmarnas gemensamma intressen genom att 

framhålla värdet av Public Relations. Branschorganisationen arbetar enbart med PR-byråer 

vilket passade in under våra kriterier. Anledningen till att vi enbart eftersträvar PR-praktikers 

åsikt är för att ta fasta på hur just PR-branschen ser på arbetet, i den egna branschen, utifrån 

etik och regler samt hur de applicerar detta på sitt arbete med de nya medierna, bloggar. Detta 

med byråns klienters bästa i åtanke. 

Det var ett taktiskt val från vår sida att utgå från en branschorganisation där tydliga normer 

och ramverk existerar eftersom vi ämnar undersöka hur PR-byråer resonerar kring att använda 

bloggar och bloggsamarbeten som ett verktyg för sina kunders räkning samt, speciellt, hur de 

resonerar kring frågor som är anknutna till etik och moral. Att de PR-byråer vi intervjuar har 

ett samarbete med bloggar är en självutnämnd faktor för avgränsning eftersom samarbetet är 

en del av vårt syfte. Det hade varit intetsägande för vårt resultat och slöseri med tid att 

intervjua en byrå som inte arbetar med bloggar och bloggsamarbeten. 

Vi mejlade alla byråer, medlemmar i PRECIS, och fick svar från fyra stycken som passade in 

under våra förutbestämda krav. Samtliga låg i Stockholm och var relevanta för vår studie samt 

hade möjlighet att träffa oss den dag som passade in i vår tidsram. Vårt val av intervjuer 

begränsades av vår tid samt våra ekonomiska förutsättningar, hade vi haft en större budget 

och en längre tidsram hade även byråer på andra orter kunnat vara av relevans. Vi valde 

således att åka upp till Stockholm över en dag med tåg, vilket var det vår ekonomi gav 

möjlighet till. 

Vi är medvetna om att intervjuer går att utföra över mail eller telefon, dock ansåg vi att en 

personlig intervju ger oss bättre förutsättningar för ett rättvist resultat. Intervjuer över mail 

tillåter ändringar i texten och genom den typen av intervjuer får inte intervjuaren höra de olika 

nyanser som går att utläsa ur en röst. Att utföra telefonintervjuer var heller inte ett alternativ 

för oss eftersom vi inte har den typen av utrustning. Vid den typ av intervju hade vi således 

blivit tvungna att föra anteckningar för hand och även där missat viktiga nyanser och 

röstlägen (Bryman, 2011). 

Intervjupersonernas namn kommer inte att nämnas i kandidatuppsatsen. Vi kommer istället att 

benämna intervjupersonerna som P1, P2, P3 och P4. Vi använder tillvägagångssättet då vi inte 

vill peka ut ett visst svar och förknippa det med en viss byrå eller person. Vi ämnar få fram en 

subjektiv bild av hur enskilda PR-praktiker, medlemmar i PRECIS, resonerar kring att 

använda bloggar och bloggsamarbeten som ett verktyg för sina kunders räkning, hur 
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samarbetet mellan PR-praktiker och bloggare går till samt hur de resonerar kring frågor som 

är knutna till etik och moral. Vi anser att den subjektiva bilden kommer att träda fram men att 

intervjupersonerna vid detta tillvägagångssätt får behålla sin anonymitet. En fördel med att 

använda intervju som metod är att man får ta del av en persons subjektiva åsikter och tankar. 

Vid intervjuer vill forskaren förstå världen utifrån en persons synvinkel och ta del av dess 

erfarenheter. En intervju beskrivs som en aktiv process där kunskap produceras mellan 

intervjuaren och den intervjuades interaktion. Syftet med intervjun är att ta del av en persons 

uppfattning av omvärlden (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Intervjufrågorna kommer att ställas till en specifik intervjuperson som representerar sina 

egenupplevda erfarenheter inom vad vi ämnar undersöka. Med detta menar vi att personen i 

fråga svarar för sig själv och sin subjektiva uppfattning inom ämnet bloggar och 

bloggsamarbeten, etik och regler inom branschen. Det vi dock vill poängtera är att 

intervjupersonen samtidigt figurerar som representant för den PR-byrå hen representerar och 

vi tror på så vis även finna svar som innefattar byråns tankar och agerande inom ämnet. 

Våra intervjupersoner hade alla erfarenheter av att arbeta med bloggar som ett sätt att nå ut 

med reklam och budskap. 

P1 P2 P3 P4 

Arbetat 15 

månader 

Arbetat 1,5 år Arbetat 6 år Arbetat 9 år 

Sköter 

bloggsamarbeten 

Sköter 

bloggsamarbeten 

Sköter 

bloggsamarbeten 

Kundansvarig för flera 

projekt, kunnig inom 

bloggsamarbeten 

7.2 Metod 

Studien utgår från en kvalitativ metod som baseras på tre stycken kvalitativa intervjuer, med 

fyra stycken intervjupersoner, varav två av de intervjuade deltog vid samma intervjutillfälle. 

Studien är av semistrukturerad art vilket innebär att intervjuaren använder en intervjuguide, 

en typ av lista, över specifika teman som ska belysas under intervjutillfället. Se bilaga 3. 

Intervjupersonen har dock, under intervjuns gång, friheten att utforma svaren på sitt sätt och 

frågorna behöver inte följa intervjuguidens ordning (Bryman, 2011). 

För att skapa en tydlig struktur under våra intervjutillfällen utformade vi en intervjuguide. 

Denna har även fungerat som hjälpmedel vid våra intervjuer. En intervjuguide är ett manus 

eller hjälpmedel för att strukturera upp sin intervju. En intervjuguide innehåller antingen 

ämnen eller teman som intervjuerna utgår ifrån, de kan även innehålla formulerade frågor. 

Vår intervjuguide belyser tre teman med formulerade frågor under vardera tema, dessa frågor 
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belyser temats innebörd. Våra teman är bloggsamarbeten som verktyg samt förhållningssätt 

och etik (Kvale och Brinkmann, 2009).  

Hur strukturerad intervjuguiden är beror på studien, om ordningsföljden på frågorna är 

avgörande för intervjuaren eller om intervjuaren efter omdöme kan avgöra hur strikt hen ska 

följa guiden. Strukturen är också avgörande för hur intervjuaren ska följa upp 

intervjupersonens svar. Vi ämnar använda och följa vårt frågeformulär vid intervjutillfället. I 

slutet av intervjun kommer vi att ställa avslutande frågor för att intervjupersonen själv ska få 

chansen att lägga till det hen anser saknas eller något som hen anser missats under intervjun. 

Det är ett tillfälle för intervjupersonen att tänka fritt och komma med egna reflektioner. Trots 

vårt frågeformulär kommer vi vara flexibla under intervjun och ändra ordningsföljden om så 

behövs (Kvale & Brinkmann, 2009). Bryman (2011) skriver i sin bok att det är viktigt att vara 

beredd på ändring av ordningsföljden på frågorna under intervjutillfället och att 

intervjufrågorna ska formuleras så att de underlättar svaren på undersökningens 

frågeställningar, dock bör frågorna inte vara alldeles för specifika. Bryman poängterar också 

att ett begripligt språk ska användas och att ledande frågor inte ska ställas.  

Vid intervjuer är det också viktigt att utgå från ett par centrala etiska riktlinjer. Den första 

riktlinjen en intervjuare bör förhålla sig till är att informera respondenten om samtycke. 

Således informera det allmänna syftet med studien, hur studien är uppbyggd samt vilka risker 

och fördelar som kan vara förknippade med deltagandet. Riktlinjen innebär också att 

intervjupersonerna frivilligt valt att delta och att de när som helst har rätt att dra sig ur. Det är 

även viktigt att informera om konfidentialitet, dvs. vilka som kommer att få tillgång till 

intervjuerna och det material som samlas in. Forskaren har rätt till att publicera intervjun eller 

delar av den. Kommer det som sägs att framkalla konflikter eller liknande kan dock 

intervjuaren och respondenten göra en skriftlig överenskommelse som skyddar både 

deltagaren och forskaren. Detta är någonting som vi valt att använda oss av och anpassa oss 

till inför, samt vid våra intervjutillfällen. Konfidentialitet innebär att även privat data, sådan 

som kan identifiera de som deltagit i undersökningen, inte kommer att framgå i studien. 

Publiceras sådan information bör den godkännas av undersökningspersoner innan den lämnas 

ut (Kvale och Brinkmann, 2009). 

Vi lät våra respondenter ta del av våra intervjufrågor innan intervjutillfället för att kunna 

förbereda sig samt ge oss bra och detaljerade svar, vilket är syftet med kvalitativa intervjuer. 

Möjligtvis kan detta ha påverkat studiens pålitlighet negativt på grund av att 

intervjupersonerna hade möjlighet att förbereda sina svar innan intervjutillfället. Det negativa 

utfallet kan i så fall främst beröra de frågor som handlar om etik då våra intervjupersoner kan 

ha velat svara “rätt” enligt normen istället för att svara på hur byrån faktiskt arbetar (Bryman, 

2011). 

Vi anser att semistrukturerade intervjuer skapar flexibilitet i intervjuerna och vår metod ger 

intervjupersonen frihet att uttrycka sina åsikter och upplevelser. Vi har utfört intervjuer med 

PR-praktiker från branschen och under respektive intervju fick intervjupersonerna sätta sina 



 21 

ord på hur verkligheten ser ut. Våra intervjufrågor var främst av öppen karaktär vilket 

tillgodoser möjligheter för intervjupersonerna att få prata fritt, resonera och väcka egna 

resonemang och idéer (Bryman, 2011). 

Innan vårt intervjutillfälle utförde vi pilotintervjuer med två klasskamrater. Vi utförde denna 

typ av intervju för att få ytterligare erfarenhet av metoden samt för att se om justeringar eller 

ytterligare frågor bör läggas till (Bryman, 2011).  Vi utförde vår pilotintervju med båda våra 

klasskamrater närvarande samtidigt. Under intervjun höll vi ett öppet resonemang kring de 

frågor vi sedan innan utformat. Efter intervjun, med respondenternas kommentarer färskt i 

minnet, reviderade vi intervjuguiden för att få våra intervjufrågor att besvara vårt syfte och 

våra frågeställningar bättre. Detta då vi under intervjuns gång insåg att våra frågor saknade 

struktur, relevans och tydlighet utifrån vår faktiska studie. 

7.3 Insamling och bearbetning av data 

Vi samlade in vårt empiriska material genom tre stycken semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna baserade vi på en intervjuguide med två stycken teman med tillhörande 

intervjufrågor, Se bilaga 3. Vi startade samtliga intervjuer med att informera vad intervjun 

syftade till och att den skulle komma att spelas in. Vi frågade därefter om intervjupersonen 

ville ställa eventuella frågor innan start.  

Kylén (2004) menar att korta intervjuer vanligtvis är 5-20 minuter, vilket räcker för att gå på 

djupet inom ett oerhört begränsat område eller för att täcka en del av faktan som kommer upp 

under intervjutillfället. Han menar vidare att djupintervjuer är längre, vanligtvis 40-60 

minuter, och att det tillvägagångssättet främst används vid djupintervjuer i 

marknadsundersökningar. 

Vi ämnade utföra respektive intervju på cirka 30 minuter eftersom både vi och vår 

intervjuperson, under en längre intervju, kan bestämma över vad som ska tas upp och därefter 

gå mer på djupet. Vi utgick också från detta tidsspann då vi inte visste i förhand hur utförligt 

intervjupersonen skulle komma att diskutera samt svara på frågorna, därför räknade vi med att 

det kunde ta längre tid. Vi utförde intervjuerna på respektive byrås kontor för att vara i en 

ostörd miljö då buller och oljud påverkar intervjuns kvalitet (Bryman, 2011). 

Vi avslutade intervjutillfället genom att säga “Jag har inga fler frågor. Har du något mer att ta 

upp eller fråga om innan vi avslutar intervjun?” Detta är ett avslut som ger intervjupersonen 

tillfälle att ställa frågor eller kommentera intervjun. Det ger även intervjupersonen möjlighet 

att dela med sig av egna tankar och reflektioner av det som diskuterats. När intervjun hade 

avslutats informerade vi intervjupersonerna att de får ta del av rapporten när den är klar 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

Vi båda närvarade under respektive intervjutillfälle och turades om att agera intervjuare. Vi 

använde detta tillvägagångssätt för att det inte skulle bli rörigt för den aktuella 

intervjupersonen. Den av oss som inte agerade intervjuare spelade in intervjun, observerade 
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intervjupersonen samt var med och ställde följdfrågor. Det var dock huvudsakligen 

intervjuaren som ledde intervjun framåt.  

När vi sammanställde vårt resultat utgick vi från vårt empiriska material. Vi behandlade en 

intervjufråga i taget och gick igenom respektive intervjupersons svar. Genom detta 

tillvägagångssätt kunde vi enklare se de likheter samt skillnader som fanns i svaren samt våra 

intervjupersoners svar sammanställda med varandra. Vid ytterligare bearbetning av vårt 

resultat utgick vi från våra övergripande teman och skapade nya teman utifrån våra 

intervjufrågor som passade de resultat som framkommit. I resultatet tog vi inte med sådant 

som är intetsägande och sådant som inte svarar på intervjufrågorna. Vi analyserade heller inte 

olika ljud såsom suckar, skratt och osäkerheter. Vi tog inte med sådant på grund av att vi 

ämnade se intervjupersonernas tydliga svar på respektive fråga för att sedan jämföra det med 

våra teorier och tidigare forskning i analysen. Vi ämnade således inte analysera det empiriska 

materialet utifrån olika ljud eftersom det inte är relevant för vår studie. 

Vi utgick vi från Kvale och Brinkmanns (2014) tankar om meningskoncentrering när vi 

sammanställde vårt resultat. Med meningskoncentrering menar författarna en form av 

sammanfattning av det intervjumaterial forskaren har samlat in. Man sammanfattar och kortar 

ner texten så att enbart det huvudsakliga av vad som sagts får utgöra materialet som sedan 

analyseras. Vi har med andra ord transkriberat och sammanställt våra tre intervjuer i varsitt 

dokument. Vi har sedan arbetat med  och koncentrerat den information som framkommit ur 

transkriberingarna för att få fram dess egentliga innebörd i vårt resultat. Sedan har vi 

analyserat och diskuterat materialet ytterligare.  

För att konkretisera resultatet samt vår analys valde vi att inkludera ett par citat från våra 

intervjutillfällen. Citaten är utvalda för att tydligare illustrera det som diskuteras.Vi har valt 

att inkludera ordagranna citat, med undantag för uttryck som exempelvis “ehm” som kan störa 

läsningen och sammanhanget. Valet att inkludera citat grundar sig i att skapa en tydligare bild 

över hur våra intervjupersoner valt att uttrycka sig vid intervjutillfällena. Vi valde att 

inkludera korta och koncisa resultat för att exemplifiera och tydliggöra våra resonemang. Vi 

har även vid citaten valt att hålla oss till vår överenskomna konfidentialitet och namngett P1, 

P2, P3 samt P4 som källa för våra citat, istället för att skriva ut intervjupersonens namn 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

I vår analys undersökte vi vårt bearbetade resultat för att skapa nya teman utifrån 

intervjupersonernas svar för att ännu tydligare se den generella bilden samt likheter och 

skillnader. Dessa kopplade vi sedan ihop med vårt syfte och våra forskningsfrågor för att se 

huruvida de hade besvarats. Vår analysram består av teori och tidigare forskning som vi 

kommer att jämföra med vårt resultat. 

7.4 Metodproblem 
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Vi anser att det både finns fördelar samt nackdelar med att använda intervju som metod. Här 

nedan kommer vi redogöra för de nackdelar vi stötte på när vi tillämpade kvalitativa 

intervjuer. 

 

Vid våra intervjutillfällen utmärkte sig två av intervjupersonerna som mindre fokuserade, 

vilket kan ha påverkat deras svar samt vårt resultat. En intervjuperson var just hemkommen 

från en utlandsresa och hade landat mitt i natten med sitt flyg på grund av förseningar. 

Intervjupersonen hade således endast sovit ett par timmar innan intervjutillfället vilket gjorde 

att hen var väldigt trött, något som hen påpekade både innan och efter intervjun. Den andra 

intervjupersonen upplevdes som stressad under intervjutillfället. Detta märkte vi eftersom hen 

tittade på klockan och sin mobiltelefon ett flertal gånger under intervjun. Vi uppfattade även 

hen som allmänt ofokuserad ut då hen flackade med blicken och gjorde rörelser med 

händerna. Även detta kan ha påverkat intervjupersonens svar samt vårt resultat. 

 

Vi lät våra respondenter ta del av våra intervjufrågor innan intervjutillfället för att kunna 

förbereda sig samt ge oss bra och detaljerade svar. Möjligtvis kan det ha påverkat studiens 

pålitlighet negativt eftersom intervjupersonerna hade möjlighet att förbereda sina svar innan 

intervjuerna. Det negativa utfallet kan i så fall främst beröra frågor om etik eftersom våra 

intervjupersoner kan ha velat svara “rätt” enligt normen istället för hur byrån faktiskt arbetar. 

7.5 Tillförlitlighet 

Bryman (2011) presenterar fyra delkriterier för att uppnå tillförlitlighet i sin litteraturbok. 

Dessa har vi utgått ifrån för att uppnå kvalité i vår studie. Kriterierna är, trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. 

Det första delkriteriet, trovärdighet, har vi anpassat oss till genom att intervjua flera personer 

för att få olika perspektiv på verkligheten. På så sätt blir det enklare för oss att hitta en 

gemensam nämnare på hur det faktiskt ser ut idag inom branschen. Vi har även sett till att 

följa de regler som finns vid kvalitativa intervjuer. Vi har exempelvis använt en intervjuguide, 

tagit del av kurslitteratur som beskriver det korrekta tillvägagångssättet och vi har spelat in 

samtliga intervjuer samt transkriberat dessa för att få en rättvis bild av vårt resultat. När vår 

studie är färdigställd ämnar vi visa vårt resultat för samtliga deltagare i våra intervjuer. Detta 

för att säkerställa att vi uppfattat våra intervjupersoner korrekt (Bryman, 2011). 

Det andra delkriteriet, överförbarhet, har vi haft i åtanke när vi arbetade med vårt resultat för 

att få med det som var viktigt för vår studie. Våra intervjuer har gett oss fylliga och täta 

beskrivningar av den egna branschen. Dock anser vi inte att vårt resultat är överförbart till en 

annan miljö på grund av att vi enbart valt att undersöka PR-branschens syn på etik i samarbete 

med bloggare. Vårt resultat är därför inte applicerbart på exempelvis en annan bransch där 

andra normer och förhållningssätt råder (Bryman, 2011). 
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Det tredje delkriteriet, pålitlighet, har vi försökt uppnå genom att utforma ett tydligt och 

strukturerat metodavsnitt. Under avsnittet har vi försökt att skapa en röd tråd som gör det 

enkelt för läsaren att förstå och följa alla olika steg arbetet har genomgått. På så vis anser vi 

att vårt arbete har en hög pålitlighet (Bryman, 2011). 

Det fjärde delkriteriet, en möjlighet att styrka och konfirmera, har vi försökt uppnå genom att 

vara objektiva genom hela vårt arbete och vi har i den mån det gått genomgående försökt 

uppehålla ett objektivt förhållningssätt till både studier och utformning av arbetet. Vi har 

således påmint oss själva att förhålla oss objektivt från arbetets början till dess slut. Detta går 

bland annat att exemplifiera utifrån våra intervjuer då vi var tysta och lät intervjupersonerna 

svara på våra frågor utan att ge våra subjektiva åsikter. På så vis både genom våra objektivt 

utformade frågor och intervjupersonerna chans till utrymme och att svara för sig själva gav 

detta oss ett trovärdigt resultat (Bryman, 2011). 

8. Resultatredovisning 
I detta avsnitt redogör vi för studiens resultat av det empiriska materialet. Resultatet 

presenteras under de teman vi utgick ifrån i vår intervjuguide samt teman vi skapat under 

bearbetningen av det empiriska materialet. 

8.1 Bloggsamarbeten 

8.1.1 Samarbetet mellan PR-byråer och bloggar 
Intervjuerna visar att samtliga PR-byråer vi intervjuat samarbetar med bloggare, dock har vi 

upptäckt att alla strukturerar sina samarbeten på olika sätt. P1 brukar inleda ett samarbete med 

att först komma på ett koncept kollegorna emellan. Utifrån det konceptet diskuterar 

medarbetarna ihop sig och väljer ut vilka bloggare som skulle passa för samarbetet, för att 

sedan kartlägga de bloggare som är aktuella. På så vis lägger man grunden för varje nytt 

samarbete. 

 

P2 och P3 förklarar att deras samarbeten med bloggare varierar beroende på vilken kund det 

är som ligger bakom det aktuella samarbetet. Ibland skickar man ut en specifik produkt till 

bloggaren och ibland kommer bloggaren aktivt till PR-byrån för att diskuterar samarbetets 

upplägg öppet, vilket de anser är bra eftersom bloggaren då får vara med och tycka till vid 

samarbetet. 

P4 framhåller att bloggar är ett väldigt stort spektrum och att det är annorlunda att samarbeta 

med bloggare om man jämför med andra kommersiella samarbeten. Hen menar att bloggare 

oftast inte accepterar ett samarbete om det inte rimmar med dennes varumärke. Oavsett om 

bloggarna är idédrivna, kommersiellt drivna eller medialt drivna så finns det ingenting där om 

bloggarna själva inte anser att de har ett väldigt starkt utbyte, exempelvis kunskaps- eller 

idéutbyte, menar byrån. 

8.1.2 Bloggsamarbeten och bloggars utveckling 

Alla våra intervjupersoner är eniga om att den klassiska bloggaren är mycket mer än enbart en 
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person som driver en blogg idag. Bloggaren har enligt intervjupersonerna i dagens 

mediesamhälle utvecklats till en s.k. Influencer, vilket är den benämning samtliga 

intervjupersoner främst använder om den klassiska bloggaren. Intervjuerna visar även att 

bloggsamarbeten förändrat våra intervjupersoners arbetssätt sedan mediet trädde in på 

marknaden, dock har de olika uppfattningar om hur. 

Med Influencers menar PR-praktikerna vi intervjuat att bloggare är mer än enbart en bloggare. 

De har oftast andra kanaler som de själva aktivt arbetar med för att driva trafik vidare till sina 

bloggar. P2 och P3 menar också att en del av deras samarbeten endast är via en bloggares 

andra sociala kanaler som hen använder. De menar att det är svårt att bara prata om 

”bloggare” sedan Influencers trädde in på marknaden. Allt detta har gjort att samarbetet är 

mycket mer strukturerat och ordnat än tidigare. Utvecklingen har dock gjort att samarbetet 

förändrats och som PR-praktiker behöver man ta ställning till olika saker innan man påbörjar 

ett samarbete, menar våra intervjupersoner. 

För en tid sedan pratades det om bloggdöden, att bloggare var på väg bort, på grund av att de 

tappade läsare. Dock anser P2 och P3 att bloggarna återhämtat sig i och med att praktiker idag 

främst arbetar med sponsrade inlägg och att nå ut genom bloggares sociala kanaler via 

samarbeten. 

P2 påpekar även att Sverige är i framkant vad gäller att arbeta med och ta till sig av bloggare, 

Influencers och sociala kanaler.  Hen menar att detta skapar ett problem för dem då deras 

kunder inte förstår de nya mediernas värde. Detta säger hen beror på att PR-byrån där hen 

arbetar samarbetar med mycket internationella och globala kunder, där tidningar fortfarande 

innehar en central och viktig roll. Kunderna förstår inte att den svenska mediemarknaden ser 

helt annorlunda ut och att bloggsamarbeten dominerar. 

P4 påpekar att bloggar är ett traditionellt medium, en traditionell kanal, om man jämför med 

nyare kanaler som exempelvis podcasts. Hen anser att bloggare inte har förändrats men att det 

däremot finns några bloggare som är väldigt stora och kraftfulla i sitt genomslag och att de 

förändrar vissa uppdrag i mediemixen på ett häftigt sätt då de når ut så otroligt bra vid ett 

samarbete. 

Intervjuerna visar även att samtliga intervjupersoner tror att bloggosfären kommer att 

förändras under de närmsta åren. Dock har de olika åsikter samt exempel på hur detta kommer 

ske. 

P1 tror att samarbetet med bloggar kommer att minska och att antal människor som läser 

bloggar kommer minska. Idag finns enklare, snabbare medium att utnyttja och ta del av som 

exempelvis vloggar och Youtube. P1 menar att läsaren vill att det ska gå fort och som individ 

vill man hellre se bilder än att läsa en text. 
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P2 tror att fler bloggare kommer knyta sig till bloggnätverk, alternativt starta egna nätverk, 

och på så vis konkurrera med de nätverk som finns idag. Sålunda kan många av de som är 

stora inom bloggnätverken idag komma att konkurreras ut. P2 tror att vi kommer få se fler 

bloggnätverk i framtiden då denna typ av affärsverksamhet är mer lukrativ än att arbeta som 

en bloggare. 

P3 tror att på grund av att många bloggare numera kallar sig Influencers och att bloggare idag 

gör mer än att enbart driva en blogg har mediet nu nått en pik. P3 exemplifierar detta med att 

beskriva “skiv-döden” där artister som förr sålde cd-skivor kom att få göra andra saker när 

publiken slutade köpa skivor. P3 menar vidare att flera av bloggarnas följare numera kritiserar 

dem på grund av att de anser att bloggen enbart innehåller sponsrade inlägg och samarbeten. 

Läsarna saknar idag inlägg som kommer från bloggaren själv. 

P3 fortsätter spekulera och menar att bloggare kommer säga upp sig från sina vanliga jobb 

eftersom de förlitar sig på sina kanaler och karriärer inom mediet. Således blir bloggen och 

kanalerna ett jobb, vilket leder till mindre personliga inlägg och fler betalda samarbeten. P3 

tror att utvecklingen av fler kanaler och människors växande intresse av rörligt innehåll 

kommer leda till att bloggen som medium försvagas. P3 tror dock att de starkaste bloggarna 

kommer överleva men att det då blir ett mindre utbud och mer kvalitet i dem. 

Även P4 tror att man kommer prata mindre om olika medium om tre år. P4 menar att man 

idag pratar mer om Youtubers, Podcasts, bloggar osv. men att kanalerna kommer stråla 

samman mer framöver. Byrån tror att man kommer prata mindre om kanaler och mer om de 

medievarumärken som bloggarna kommer representera. Personerna utvecklas på så vis till 

egna små mediehus. 

8.1.3 Fördelar samt utmaningar med bloggsamarbeten 
Samtliga intervjupersoner är överens om att det finns fördelar, men också utmaningar vid 

samarbete med bloggare och Influencers. De är också eniga om att bloggare och Influencers 

är bra för PR-praktiker att samarbeta med och ger olika exempel på detta. 

P1 anser att en fördel med att använda bloggsamarbeten är att medier bloggen påverkar hur 

samhället i sin tur kommer påverkas. P1 tydliggör också att bloggare är en fantastisk tillgång 

för PR-byråer och ett bra verktyg. Dock tror P1 att man inte ska ha en övertro på just bloggar, 

utan att Influencers är minst lika viktiga. Hen anser också att de själva har ett stort ansvar i att 

sätta rätt produkt hos rätt bloggare vid ett samarbete för att undvika att fel publik nås av 

budskapet. P1 menar vidare att det kan bli uppståndelse om praktikerna sätter fel information 

i händerna på fel person samt att det alltid finns utmaningar med att arbeta med bloggare som 

verktyg. 

P1: Man ska till exempel inte arbeta med för unga bloggare för de är som 

barn ibland och det är absolut en utmaning. Alla parter som ingår i ett 

samarbete ska ta sitt ansvar. Vi ser också en utmaning nu till exempel med 
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de mer snabba och sociala kanalerna som Snapchat och Instagram. Man 

läser inte lika mycket bloggar idag och kollar kanske hellre på bloggarna 

Kenzas eller Dashas Snapchat istället för att läsa deras bloggar på grund av 

att det oftast är samma information där fast det går fortare och det är enklare 

medium. 

P4 anser att bloggsamarbeten är väldigt effektiva om man ser till kostnad, således genom att 

använda bloggverktyget når man många och kontaktkostnaden är extremt låg. Hen menar 

vidare att många olika typer av bloggare som står för olika saker skapar en spännande palett 

av företrädare och ambassadörer som antingen gillar något eller som inte gillar något, dock är 

det oftast så att de gillar något som bloggaren presenterar. 

P2 och P3 ser personlig kommunikation som en fördel, vid samarbetet med bloggare, 

eftersom man som praktiker då får en mer personlig kommunikation till de slutgrupper man 

vill nå. De menar vidare att de arbetar intensivt med någonting de kallar integrerad 

kommunikation. De informerar att de är medvetna om undersökningar som utförts där det 

finns siffror på att människor oftast går på rekommendationer och tips i sina sociala nätverk. 

Personer som går in och läser bloggar har gjort det i flera års tid och har en personlig relation 

till bloggaren. Detta är en relation som inte går att få via exempelvis en tidning som enbart ger 

personen en specifik känsla och har ett intressant innehåll. På så vis skiljer sig en blogg från 

andra verktyg då den når en nivå djupare hos mottagaren vid ett samarbete. Detta är ett 

resonemang som får medhåll från P4 som säger att en blogg är starkare kopplad till sina läsare 

och har större påverkan än andra medium. 

P2 och P3 menar också att företag som vill nå ut med budskap, skapa relationer samt 

kundrelationer bör arbeta med Influencers då företag vinner mycket på ett sådant samarbete. 

Produkten får via ett sådant samarbete en person som står bakom och stöttar och ger den ett 

ansikte och en personlighet. Idag är bloggare och Influencers väldigt noga med att informera 

att de gör samarbeten med olika byråer, oftast gör de samarbeten med produkter de tror på, 

kan relatera till och som passar deras livsstil. 

Intervjupersonerna är även eniga om att det är bloggaren som sätter sin personliga prägel på 

ett sponsrat inlägg vid ett samarbete. Detta för att det är bloggaren den som är ytterst ansvarig 

för vad som kommer ut i bloggen och hur det framställs. Budskapet ska komma från 

bloggaren och inte låta sponsrat. Om bloggläsaren uppfattar ett sponsrat inlägg fel och tror att 

bloggaren är köpt av företaget eller ogillar produkten kan det skada både PR-byråns rykte och 

slå tillbaka på företaget och bloggaren själv. P4 beskriver att skillnaden med de nya 

tillvägagångssätten, gentemot att arbeta med traditionella medier, är att man aldrig kan 

garantera hur utfallet blir 

P2 och P3 tror att många bloggare lärt sig hantera bloggsamarbeten löpande. De menar att 

bloggare inte har en akademisk utbildning som exempelvis journalister har och att det märks 

många gånger. Det är nu på senare år som bloggare börjat förstå hur man arbetar med mediet. 
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De anser att det är bra att nya Influencer-byråer kommit, som satt riktlinjer för bloggarnas 

räkning och som är noggranna med de lagar och regler som råder vid ett samarbete. 

Intervjupersonerna framhåller att detta är en av anledningarna till att bloggare tar mycket mer 

betalt än förut. Detta eftersom de via Influencer-byråerna nu vet att de kan. 

Bloggsamarbeten är en utmaning menar P2 och P3 då många av dess kunder fortfarande är 

väldigt traditionella och tycker att en del av bloggvärlden, men framförallt Influencer-

sammanhanget, är en kanal som inte är seriös. Kunderna har idag inte förståelse för ett sådant 

arbetssätt. En ytterligare utmaning är produktutskick då man ibland skickar ut produkter till 

bloggarna utan garanti att de faktiskt skriver ett inlägg om produkten. Dock menar de att det 

är samma sak när de skickar ut något till en journalist, således kan man aldrig säkra publicitet 

på utskick. De anser även att de krävs mycket mer av dem som konsulter efter att 

bloggsamarbeten trädde in på marknaden, både när det handlar om att ta reda på vart 

målgruppen befinner sig samt när byrån ska hitta sammanhang för produkten eller företaget 

att synas i. 

P1 beskriver att PR och marknadsföring idag befinner sig i en gråzon. Detta på grund av 

bloggens utveckling. 

P1: Vad är PR och vad är marknadsföring? Och vad är svart, vad är vitt? 

Med gråzoner emellan. Förut kanske man kunde skicka ut grejer till 

bloggare och de gjorde grejer av de gratis. Nu pröjsar man 150 000: - för ett 

samarbete. Egentligen så är ju inte det PR om man ska vara rent krass. 

Hen menar alltså att eftersom en PR-byrå är beredd att betala bloggare för att skriva om en 

produkt så hamnar man automatiskt inom marknadsföringsfältet. Övergången med att 

använda och betala bloggare för ett samarbete och att nå ut är någonting som tillämpas allt 

mer. P1 beskriver att detta arbetssätt är problematiskt då det medför att PR-branschen idag rör 

sig mer mot att arbeta med marknadsföring. Arbetssättet har även skapat konkurrens mellan 

byråerna om vem som vinner bloggaren till ett visst samarbete och då är det pengarna som är 

den avgörande faktorn. Den som innehar störst plånbok är den som vinner bloggaren. 

P4 menar att man måste ha i åtanke att det i slutändan är människor man arbetar med. Man 

ska hantera bloggarna och bemöta dem som människor. Hen poängterar att det inte finns 

någon logik i arbetssättet utan det handlar om relationer. 

8.1.4 Bloggsamarbeten och goda relationer 
Intervjuerna visar att samtliga intervjupersoner utgår från sina kunders tankar och idéer vid 

bloggsamarbeten. De har alltid kunderna i åtanken när de sätter ett koncept och utformar ett 

samarbete. Varje case är unikt och man ämnar alltid finna en stark målgrupp hos sina 

samarbetspartners. Det är även av yttersta vikt att det ska vara något som bloggaren kan 

personifiera. P4 gör urvalet av bloggare i sitt insiktsarbete, vilket de anser påverkar kunden på 

bästa sätt. Utifrån det så vet de vilka målgrupper de ska nå och hur budskapet bör läggas upp. 
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PR-byråns kunder har alltid åsikter om de bloggare som presenteras som potentiella 

samarbetspartners vilket man försöker att förbise och förklara varför vissa profiler passar 

samarbetet bättre än andra. 

Intervjupersonerna menar vidare att det är viktigt för dem att upprätthålla en god relation med 

bloggarna de samarbetar med genom gott bemötande, ömsesidig respekt och tilltro gentemot 

varandra. P2 och P3 anser även att raka rör och transparens är viktigt för att upprätthålla god 

relation med bloggarna. 

8.1.5 Riktlinjer och ramverk 
Intervjuerna visar att tydliga riktlinjer inte finns hos alla fyra PR-byråer. Dock finns en 

mycket levande och intressant diskussion bland medarbetarna på samtliga PR-byråer där våra 

intervjupersoner arbetar angående riktlinjer. 

P1 berättar att de alltid skriver ett avtal vid bloggsamarbeten. För PR-byrån är det viktigt att 

allt de gör vid ett samarbete ska finnas skriftligt med underskrifter från alla inblandade parter. 

Något som intervjupersonerna påpekar är viktigt både för bloggarna och dem själva. 

Bestämmelserna brukar ändras lite under tidens gång men att någon form av avtal alltid ska 

finnas vid ett samarbete är det centrala. 

Både P2, P3 och P4 säger att de använder alla de riktlinjer som råder inom branschen och 

nämner: Sveriges annonsörer som har riktlinjer vid samarbete med bloggare, Sveriges 

kommunikatörer samt PRECIS riktlinjer. PR-praktikerna vi intervjuar anser att man som 

branschverksam alltid ska följa högre regler och lagar som exempelvis marknadsföringslagen 

och menar att när man befinner sig inom kommunikationsbranschen i Sverige och arbetar 

med kommunikation dagligen så sitter det i benmärgen, de anser inte att det är så komplicerat. 

Dock påpekar P3 att de riktlinjer som finns är luddiga. 

P3: Det spelar ingen roll om du är en tidning eller om du är en PR-byrå, ett 

företag eller en bloggare i slutändan. Det ska vara tydligt vad som är reklam 

och vad du faktiskt står för själv. Jag tror att det är det viktigaste, märka det 

som är köpt innehåll. 

P4 förklarar att det om det finns frågetecken vid ett samarbete diskuterar man igenom detta på 

PR-byrån. Detta är något som alla de intervjuade instämmer i. 

P4: Det är svårt att sätta upp moraliska stängsel och att det som kan kännas 

djupt omoraliskt i ena fallet, känns faktiskt rätt och riktigt i andra. Därför 

försöker vi hålla diskussionen levande kring vad vi gör och inte gör. 

P2 anser också att det är viktigt att särskilja när man arbetar med köpta samarbeten och icke 

köpta samarbeten. När det är köpta samarbeten är det oftast avtalat med ett kontrakt och PR-
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byrån köper då oftast åsikter och ett visst antal inlägg på dn blogg, Instagram eller Snapchat 

precis som P1 förklarat. Är samarbetet inte köpt får bloggare och Influencers bestämma själva 

om de vill skriva någonting eftersom det då ska vara deras personliga rekommendation. P2 

tydliggör att de arbetar på båda sätten. 

P2: Vi kan exempelvis skriva ”Hej, det här är en ny produkt vi har, vill du 

testa den?” Och då får dem göra som de vill, vi har inga krav. Självklart blir 

vi jätteglada om de skriver om produkten. Om någon tackar ja till en 

produkt så ska dom ju vilja vara intresserade av det, precis som en journalist 

är. Men om vi köper inlägg så har vi en set-up och då betyder det att de ska 

producera ett visst antal inlägg och det ska etiketteras att det är ett sponsrat 

inlägg. Där är kommunikationen helt annorlunda och kraven och 

förväntningarna helt annorlunda. Det gäller att särskilja de båda sätten 

liksom. Vad det är för typ av samarbete, vad det finns för riktlinjer och vilka 

krav vi ställer och hur vi förhåller oss till dom liksom. 

P2 och P3 förklarar att det för några år sedan inte fanns några riktlinjer för hur man skulle 

bete sig online. De anser att det är viktigt att ett samarbete alltid är transparent och att man 

som byrå förstår att man inte kan köpa Influencers och bloggares åsikter, men när det kommer 

till marknadsföring så har man större makt över innehållet som skrivs eller produceras. Idag 

behöver bloggare framföra alla samarbeten i sin deklaration, det är således de nya riktlinjerna 

som bland annat får dem att förstå värdet av att aktivt arbeta med företag och sponsring på 

sina kanaler. P2 och P3 anser att det är bra att det finns riktlinjer men att det självklart blivit 

en utmaning då priserna vid ett samarbete höjts på grund av detta. Det är därför väldigt viktigt 

att få kunderna att förstå att vi i Sverige drivs av Influencers och att de är viktiga och 

inflytelserika på ett större plan än vad man får ut av mer traditionella medier. 

8.2 Förhållningssätt och etik 

8.2.1 Konsekvenser av brutna regler vid ett samarbete 
Samtliga intervjupersoner menar att det är deras kunder som råkar illa ut om en bloggare eller 

Influencer inte förhåller sig etiskt eller lagmässigt rätt vid ett samarbete. Som PR-praktiker 

har man ansvar att se till att ett bloggsamarbete går rätt till. Att de lagar och regler som finns i 

branschen följs och eftersträvas. Om reglerna med bloggaren på ett eller annat sätt överträds 

är det den kund PR-byrån samarbetar med som råkar illa ut och inte PR-byrån personligen. 

Samtliga intervjupersoner har varit med om att en bloggare vid ett samarbete fört sig oetiskt. 

Konsekvensen av bloggarens handling har, för samtliga intervjuade, varit att avsluta 

samarbetet med den berörda bloggaren. 

Ibland uppstår det svåra situationer som man som PR-praktiker måste avväga, menar de 

intervjuade. En situation kan vara om bloggare får pressutskick med produkter de gillar och 

enbart skriver om produkten som ett tips till sina läsare utan att markera det som ett samarbete 

eller reklam. Det kan då uppstå problem. Det kan vid dessa fall se ut som ett omarkerat 



 31 

sponsorskap och debatt kan uppstå huruvida bloggaren agerat rätt eller ej. Situationer som 

dessa menar intervjupersonerna bidrar till den komplexa situation som idag finns och den 

förvirring många bloggare känner kring marknadsföringslagen. 

P1: Vi, eller snarare vår kund kan råka riktigt illa ut om de här riktlinjerna 

inte följs. Vi som PR-byrå har ett ansvar att se till att de här går rätt till, det 

ligger inte på vår kund och de ligger inte på bloggaren, utan de ligger på mig 

som är ansvarig. Vi har alltså ett ansvar här, att se till att de går rätt till från 

start till mål. 

Om en bloggare bryter mot de riktlinjer eller överenskommelser som PR-byrån satt upp 

beskriver P1 det som att direkt när överträdelsen upptäcks så försöker man rätta till det så 

enkelt och snabbt som möjligt. P1 menar också att det är vanligt att någonting missas i en 

sådan process. 

P1: Det händer alltid att man missar någonting. Man kan ha missat att skriva 

någonting i avtalet, bloggaren blir sjuk. Det kan hända. Men oftast så 

handlar det om små missar, små tabbar som man enkelt rättar till. 

8.2.2 PR-praktikers förhållningssätt till ett etiskt ramverk på arbetsplatsen 

Vårt empiriska material visar att intervjupersonerna tar lätt på ämnet etik. Samtliga är eniga 

om att ett etiskt förhållningssätt är viktigt på sin arbetsplatsen, dock visar våra intervjuer att 

det varken finns struktur eller tydlighet inom branschen hur PR-praktikerna vi intervjuat ska 

förhålla sig till ämnet vid ett bloggsamarbete. Det finns heller ingen tydlig struktur på de PR-

byråer våra intervjupersoner arbetar på. 

Våra intervjuer visar att samtliga intervjupersoner förhåller sig till etik på arbetsplatsen på 

olika sätt, både när det gäller etik samt ett etiskt förhållningssätt när det kommer till 

bloggsamarbete. En av de intervjuade kopplar begreppet etik till PR-byråns ledord snällhet 

och menar att ledordet är ett hjälpmedel till ett etiskt förhållningssätt. Resonemang visar på 

den avsaknad av tydlighet och struktur av etik. På den PR-byrå intervjupersonen arbetar utgår 

de således från “snällhet” när de diskuterar och förmedlar etiska riktlinjer samt 

förhållningssätt. 

Intervjupersonen menar vidare att de anställda diskuterar ämnet etik relativt ofta på kontoret 

när de för diskussioner angående hur man som PR-praktiker bemöter kunder samt bloggare 

vid ett samarbete. En annan intervjuperson menar att genom att följa de riktlinjer som finns så 

förhåller man sig etiskt i sitt arbete. Om någon på kontoret stöter på problem så diskuterar de 

igenom problemet mellan varandra och försöker lösa det på bästa sätt. Således försöker de 

föra en öppen dialog kollegorna emellan. Hen anser att etik är någonting som är självklart i 

det dagliga arbetet men att det inte är något som diskuteras på lunchrasten. Om de stöter på ett 

etiskt dilemma för de en öppen dialog med sina kollegor för att komma fram till hur de bör 

agera.  
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En av de intervjuade menade att de diskuterar etik öppet på kontoret. På varje veckomöte 

diskuterar de med varandra vilket projekt de arbetar med för tillfället samt vilka kunder och 

uppdrag som är aktuella. Sedan förde de även en dialog kring vad de bör tänka på och vilka 

risker samt möjligheter som finns kring projektet. Om de är osäkra om frågor som rör etik tas 

de frågorna upp även då. Alla på PR-byrån hjälps åt i det etiska arbetet. 

Som ovan nämnt är de intervjuade eniga om att etik är av stor vikt på en arbetsplats och har 

olika tillvägagångssätt hur de förhåller sig till ämnet. Dock anser de också att det behöver 

föras fler diskussioner om etik på arbetsplatserna och inom branschen. 

De intervjuade anser att det är deras ansvar att se till att allt går rätt till vid ett samarbete 

eftersom de vill hjälpa sina kunder att ge ett ”schysst avtryck”. För PR-praktikerna vi 

intervjuat är det viktigt att visa på dess kompetens och professionalitet gentemot sin kund och 

detta gör man genom att sköta alla samarbeten på rätt. Att komma med schyssta företag samt 

bra produkter och inte lura bloggarna anser en av de intervjuade är hens främsta etiska ansvar. 

Man vill inte ta in bloggaren i ett tveksamt samarbete eller sponsra med produkter som 

bloggaren själv inte kan stå för. Intervjupersonerna berättar att de har varit med om att 

bloggare fört sig oetiskt och en konsekvens av detta är att de avslutat samarbetet med den 

berörda bloggaren.  

Bloggsamarbeten har ökat under de senaste åren och i och med det har det etiska ansvaret 

minskat, menar en av de intervjuade. Hen motiverar detta med att man förr arbetade med 

mindre bloggare som inte riktigt visste vilka regler som gällde. Hen ser dock att ansvaret 

fortfarande är stort då bloggarna själva oftast inte har någon journalistutbildning eller 

liknande och inte är insatta i hur man bör och inte bör agera vid ett samarbete. Som PR-

praktiker måste man tala om för bloggarna vilka riktlinjer som finns, dock ser hen att många 

av byråns samarbetspartners har funnits så pass länge i branschen så de har koll på vad som 

gäller.  

Samtliga PR-praktiker vi intervjuat anser att man behöver föra fler diskussioner om etik på 

arbetsplatserna samt så anser de att det är viktigt att denna typ av frågor kommer på tal. De 

menar vidare att ämnet snarare är någonting som man lär sig med tiden och något som 

kommer med arbetserfarenhet snarare än utbildning. Hen menar vidare att inga utbildningar 

som finns idag erbjuder denna typ av kunskap utan det är någonting som är upp till varje 

individ att lära sig. 

9. Analys och diskussion 
I detta avsnitt analyserar vi vårt empiriska material och diskuterar detta utifrån vår teori och 

tidigare forskning. Vår analys är uppbyggd utifrån studiens syfte och forskningsfrågor och 

består av teori och tidigare forskning som vi jämför med vårt bearbetade resultat. 

9.1 Bloggsamarbeten 
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9.1.1 Att arbeta med bloggsamarbeten 
Sammantaget förklarar de intervjuade att byråerna väljer bloggare och samarbeten för sin 

kunds räkning. De utgår således från kundens tankar och idéer. De försöker hitta rätt typ av 

samarbeten för sin kunds räkning och de förhåller sig till det som påverkar kunden på bästa 

sätt. Resultatet visar att våra intervjupersoner använder sig av olika typer av strategier för hur 

de lägger upp tilltänkta samarbeten, dock har alla gemensamt att alltid ha kundens bästa i 

åtanke. 

De intervjuade instämmer alla i att det för en PR-praktiker är viktigt att bygga goda relationer 

med sina samarbetspartners. Några punkter som var genomgående i det empiriska materialet 

är vikten av att upprätthålla en god relation genom ömsesidig respekt och tilltro gentemot 

varandra. Detta går i linje med Langetts (2013) studie som argumenterar för att 

relationsbyggande är PR-branschens främsta uppgift samt att PR-byråer aktivt arbetar med 

strategier för att bibehålla goda relationer med bloggare. Även Meerman Scotts (2007) fem 

listade punkter bekräftar detta. 

Utifrån vårt empiriska material ser vi att samtliga intervjupersoner är eniga om och anser att 

bloggare idag har re-positionerat sig och att de flesta bloggarna till stor del arbetar utifrån ett 

flertal kanaler. Dessa kanaler innefattar Snapchat, Instagram och Youtube som alla fungerar 

som ett komplement till den klassiska bloggen. Bloggaren når via medierna publiken på ett 

mer kraftfullt sätt då hen får en större spridning och fler kanaler att påverka genom. På så vis 

anser de intervjuade att den klassiska bloggaren idag har utvecklats till en så kallad 

Influencer. Med en Influencer menar våra intervjupersoner en person som påverkar och 

influerar publiken. Archer och Harrigans (2016) studie bekräftar bloggarens utveckling som 

Influencer då de menar att bloggar idag fått en viktig funktion i samhället. De förklarar att 

forskning har visat att bloggare idag influerar en läsares beteende på ett annat vis än förut. 

Samtliga av våra intervjupersoner är även eniga om att den Influencer som väljs ut till ett 

specifikt samarbete bör passa in i det koncept som samarbetet kommer innebära. Det är 

viktigt för byrån att säkerställa vad samarbetet ska mynna ut i för att på så vis rekommendera 

sin kund den Influencer som passar samarbetet bäst. De menar också att det är viktigt för 

bloggaren att synas i en kontext som främjar dess varumärke. Om bloggaren skriver ett 

sponsrat inlägg om något som inte rimmar med det aktuella varumärket är det lätt att inlägget 

faller platt. Sponsorskapet blir då en nackdel för företaget eftersom det kan leda till negativ 

publicitet. Detta resonemang stämmer överens med vad van Es och Meijlink (2000) beskriver 

som baskonceptet samhällsetik. Konceptet framhåller att allmänheten bör få ta del av ämnen 

som hamnar i skymundan samt att det är av yttersta vikt för sändaren att ta sitt moraliska 

ansvar. Det är således viktigt för både byrån och bloggaren att ha samhällsetik i åtanke vid 

samarbeten och enbart ingå partnerskap med sådant man kan stå för. 

En annan av de intervjuade menar att man behöver ha i åtanke att bloggare och Influencer är 

människor som man arbetar med och att man ska hantera och bemöta dem som människor. 

Detta visar Langetts (2013) studie där han menar att det behövs det ett etiskt ramverk för hur 
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man bör förhålla sig kommunikativt samt att forskning kring sociala- och digitala medier och 

dess etik är ett växande område och detta behövs för att tillmötesgås den populära roll som 

mediet fått inom PR-arbetet. 

En av de PR-praktiker vi intervjuat framhåller att det är viktigt för branschverksamma att 

förstå att man inte kan köpa Influencers och bloggares åsikter vid ett samarbete. Dock menar 

hen att när det kommer till marknadsföring så har de större makt över innehållet som skrivs 

eller produceras. Detta går i linje med vad Jensen (2011), referens från Toledano och Avidars 

(2016), diskuterar angående att betalning till bloggare är oetiskt men en frestande taktik för 

PR-praktiker. 

En av de intervjuade beskriver att PR och marknadsföring idag befinner sig i en gråzon på 

grund av bloggsamarbeten. Detta eftersom PR-byråer betalar bloggare för att skriva om en 

viss produkt vilket resulterar i att man hamnar inom marknadsföringsfältet och inte PR-fältet. 

Övergången med att använda samt betala bloggare för att nå ut tillämpas allt mer. Detta 

arbetssätt har även skapat konkurrens mellan PR-byråerna om vem som vinner bloggaren till 

ett visst samarbete och då är det pengarna som är den avgörande faktorn. Den som innehar 

störst plånbok är således den som vinner bloggaren. 

En av de intervjuade anser att bloggsamarbeten är effektivt om man ser till dess kostnad. 

Genom att använda bloggverktyget nås många och kontaktkostnaden är extremt låg. Detta går 

i linje med Hendricksons (2007) teori där han menar att samarbeten via en blogg är relativt 

billigt, då bloggen är billig i drift och den når en stor publik snabbt. Det går även i linje med 

Coombs och Holladays (2014) studie där de menar att kostnaden hos de nya medierna är 

mycket lägre än hos äldre. Intervjupersonen menar vidare att det finns många olika typer av 

bloggare som står för olika saker vilket skapar en spännande palett av företrädare och 

ambassadörer. 

9.1.2 Bloggsamarbeten är kraftfulla 
Våra intervjupersoner anser att den mest effektiva vägen för att nå sin målgrupp på bästa sätt 

är via bloggsamarbeten. De intervjuade menar vidare att PR-praktiker nu fått möjligheten att 

nå rätt målgrupp med sitt budskap eftersom internet är ett bra medel för att spåra upp och nå 

de som visar intresse. Detta bekräftar Christ (2005) som menar att det tidigare varit svårt för 

PR-praktiker att finna den mest effektiva vägen för att nå ut med ett budskap, men med 

bloggsamarbeten har det nu effektiviserats. 

PR-praktikerna vi intervjuat menar att om man arbetar med Influencers och bloggsamarbeten 

på rätt sätt, samt utnyttjar dess påverkan på publiken och mediets genomslagskraft når man en 

köpstark målgrupp. En av de intervjuade beskriver detta som att vissa bloggar är så pass 

starka och kraftfulla i sitt genomslag att de förändrar medielandskapet. Detta bekräftar Porter, 

Sweetser och Chungs (2009) studie som menar att bloggsamarbeten erbjuder möjligheter för 

PR-praktiker att nå en viss publik och att publiken i sin tur finner den aktuella bloggaren 

trovärdig. Forskarna menar att detta leder till att publiken litar på en bloggarens budskap och 
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anser därför att praktiker bör använda bloggsamarbeten i sitt arbete. Våra intervjuer visar att 

bloggsamarbeten är kraftfulla, vilket går i linje Colliander och Erlandssons (2015) studie där 

de menar att bloggsamarbeten når en ökad betydelse för dess publik. 

Vårt empiriska material visar också att bloggsamarbeten ger företag möjligheten att nå ut till 

väldigt många människor. Detta bekräftas av Edwards, Hu och Stavrositu (2007) som 

förklarar i sina studier att bloggen blivit ett populärt medium som når många människor. 

 

9.1.3 Fördelar och nackdelar med bloggar och bloggsamarbeten 
Resultatet av vår studie visar att våra intervjupersoner är överens om att bloggsamarbeten och 

samarbeten med Influencers är en positiv tillgång. Två av de intervjuade menar att 

bloggsamarbeten skiljer sig från andra verktyg, exempelvis annonser. De menar också att 

bloggare är starkare kopplad till sina läsare och har större påverkan än andra medium. 

Intervjupersonerna framhåller att bloggare har mer integritet än vad en tidning har. Detta är 

ett resonemang som bekräftas i Christs (2005) studie. Han argumenterar för att internet och 

sociala medier växer, att dessa medför stora möjligheter samt erbjuder fördelar. Han menar 

också att praktiker blivit erbjudna många fördelar via de sociala medierna som de traditionella 

medierna saknat. 

Att bloggare påverkar på individnivå är alla PR-praktiker vi intervjuat överens om, men de 

har olika idéer om exakt hur detta sker. En byrå menar att bloggar påverkar hur samhället i sin 

tur kommer påverkas. Rätt person bör sättas i kontext med rätt produkt för att denna 

samhällsomvälvande påföljd ska träda i kraft och publiken ska påverkas av budskapet. Detta 

bekräftar Hsu, Huang, Ko och Wang (2014) som förklarar att bloggare fått en inflytelserik, 

aktiv och viktig roll i sfären av online-media samt att de har makten att forma läsarnas 

attityder. Även Colliander och Erlandsson (2015) bekräftar detta resonemang då de framhåller 

vikten av att para ihop rätt person med rätt produkt. Det kan även kopplas till Hendricksons 

(2007) teori som beskriver att bloggar tillhandahåller individer och mindre grupper makten att 

påverka den offentliga diskursen. 

En av de intervjuade förklarar att människor oftast går på rekommendationer och tips i sina 

sociala nätverk. Hen menar att man som individ oftast köper saker som vänner eller bekanta 

tipsar om och menar att det är samma koncept för bloggare. Hen menar vidare att man som 

individ har en relation till bloggare på ett helt annat sätt än vad traditionella medier 

tillhandahåller. De personligt skrivna inläggen bidrar till den starka relation en bloggläsare 

känner och som PR-praktiker utnyttjar vid ett bloggsamarbete. Detta går i linje med Porter, 

Sweetser och Chung (2009) som menar att bloggar ger tillgång till en mindre formell 

plattform där ”word-of-mouth” kommunikation dominerar. Colliander och Erlandsson (2015) 

bekräftar att läsaren får en personlig relation med bloggaren och litar på hens omdöme. 

Vår studie visar att samtliga PR-praktiker som vi intervjuat anser att de företag som vill nå ut 

med ett budskap och skapa starka relationer med mottagaren ska arbeta med Influencers och 
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bloggsamarbeten. Detta på grund av att företag vinner mycket på detta i längden. 

Resonemanget går i linje med Archer och Harrigans (2016) studie som beskriver att bloggar 

är viktiga både för konsumenter och organisationer då bloggare influerar en läsares beteende 

vilket även Collinder och Erlandsson (2015) bekräftar. 

Vid ett samarbete med Influencers och bloggar blir produkterna tilldelade en personlighet och 

ett ansikte. Två av de intervjuade påpekar att om fel produkt paras ihop med fel person så kan 

det bli uppståndelse. En av PR-praktikerna vi intervjuat har därför det yttersta ansvaret att 

placera produkterna rätt och se till att rätt publik nås. Detta är någonting som Mishra, Roy och 

Bailey (2015), Colliander och Erlandsson (2015) bekräftar som celebrity endorsement då 

företag använder en känd person för att stärka en produkt eller varumärke. Mishra, Roy och 

Bailey (2015) utvecklar detta resonemang då de menar att man vid användandet av ett känt 

ansikte fångar en konsuments uppmärksamhet och skapar trovärdighet. 

9.1.4 Utmaningar med bloggar och bloggsamarbeten 
Alla de intervjuade PR-praktikerna anser att det finns utmaningar med att arbeta med bloggar 

och bloggsamarbeten. De har både liknande och skilda exempel på de typer av utmaningar 

man kan stöta på vid ett bloggsamarbete. 

En av de intervjuade menar att det kan bli negativ publicitet om den målgrupp sponsorskapet 

når rimmar illa med den målgrupp produkten eller företaget i sig står för. Det är viktigare att 

hitta en Influencer med “rätt” målgrupp än en Influencer med “störst” målgrupp. Detta då det 

gynnar byråns kunder att träffa rätt och få ett gott resultat av samarbetet. Detta går i linje med 

Archer och Harrigans (2016) studie där de diskuterar Influencers förmåga att påverka 

publiken och nå rätt konsument för ett lyckat samarbete. Även Porter, Sweetser och Chungs 

(2009) studie bekräftar detta då de menar att bloggarna idag beskrivs som “nya Influencers” 

på grund av deras sätt att påverka publiken. 

Resultatet visar även att det kan bli problematiskt om man som byrå väljer att arbeta med för 

unga bloggare. Det är även viktigt att alla parter som ingår i ett samarbete måste ta sitt ansvar. 

Det kan även uppstå problem då en bloggare inte har en akademisk utbildning i yrket. 

Problemen kan uppstå eftersom ingen har sagt till bloggare hur denne ska förhålla sig till 

mediet och bloggaren har inte heller fått en utbildning i hur man förhåller sig korrekt. Detta 

går i linje med Edwards, Hu och Stavrositus (2007) teori, som belyser att bloggare inte arbetar 

med s.k. gatekeepers för att generera och verifiera innehållet, utan att de lägger tilliten på sig 

själva. Detta menar de innebär att bloggaren och bloggläsaren är skapare och mottagare av 

den information som tillhandahålls. 

Två av de intervjuade tar upp den utmaning som kan uppstå vid produktutskick. Detta då de 

inte kan vara säkra på att bloggaren faktiskt kommer att skriva någonting om de produkter 

som skickats ut, vilket kan vara riskabelt då man aldrig kan säkra publicitet på utskicket. 

Skillnaden med de nya tillvägagångssätten, jämfört med traditionella medier, är att man aldrig 

kan garantera hur utfallet blir. En annan utmaning för intervjupersonerna är att hitta rätt 

bloggare som kan stå för en viss produkt vid ett bloggsamarbete. Om en läsare uppfattar det 
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som att bloggaren inte gillar produkten eller tjänsten utan enbart utför samarbetet för att tjäna 

pengar påverkas byrån negativt. Både Burns (2008) och Langett (2013) förklarar vikten av 

öppenhet mot läsaren. Colliander och Erlandsson (2015) framhåller att bloggläsaren litar på 

vad bloggaren skriver. Burns (2008) förklarar att det är en utmaning för bloggarna att inte 

använda sig av gatekeepers som kan erbjuda översikt av innehållet. 

Det har även under intervjutillfällena diskuterats hur en PR-byrås kunder reagerar på och 

anpassar sig till bloggsamarbeten. En PR-praktiker vi intervjuat menar att många av byråns 

kunder fortfarande inte förstår vilka fördelar bloggen som kanal medför. De menar att många 

företag fortfarande använder ett traditionellt tänk och anser att bloggen är en oseriös kanal. 

Byråns kunder saknar fortfarande förståelse för nya medier. Hen tillägger att Sverige ligger i 

framkant vad gäller Influencers och bloggar och på så vis skiljer sig den svenska marknaden 

från de utländska där tidningar fortfarande är i fokus. PR-praktiker behöver idag få sina 

kunder att förstå varför det gynnar företagen att samarbeta med en blogg och på så vis nå en 

köpstark målgrupp, menar intervjupersonen. 

Sedan bloggsamarbeten trädde in på mediemarknaden menar en av de intervjuade att hen fått 

ett större ansvar än innan. Idag krävs det mer av dem, både när det gäller att finna rätt 

målgrupp, men även för att hitta rätt sammanhang för produkten eller företaget att synas i. 

Bloggsamarbeten har via sin framväxt skapat nya utmaningar i PR-arbetet. 

En av de PR-praktiker vi intervjuat anser även att det kan uppstå problem vid sponsrade 

samarbeten då det vid dessa är bloggaren som är ytterst ansvarig för vad som skrivs i bloggen 

och hur innehållet framställs. Det finns då alltid en osäkerhet kring hur produkten eller 

företaget presenteras och om det bloggaren skriver stämmer överens med samarbetets 

egentliga syfte. Detta är någonting som bekräftas av Philips och Young (2009) som beskriver 

avsaknaden av gatekeepers hos bloggar. 

En annan utmaning vid bloggsamarbeten är kostnaden. Priserna höjs delvis på grund av de 

nya riktlinjer som bloggarna kan följa. Även konkurrensen mellan byråerna kan pressa upp 

priset. En byrås kunder är fortfarande vana vid tidningsannonser och anser att ett samarbete 

med en bloggare inte känns motiverande nog vid så höga kostnader. Det är därför viktigt för 

PR-praktiker att få kunderna att förstå att vi i Sverige drivs av Influencers och att de är viktiga 

och inflytelserika för den svenska mediemarknaden. För att få maximal genomslagskraft 

räcker inte en tidningsannons.    

Sociala mediers ständiga utveckling är även någonting som de intervjuade ser som en 

utmaning. Många mottagare tittar hellre på rörligt innehåll än att läsa bloggar. En PR-

praktiker menar att man som mottagare inte läser bloggar i lika stor utsträckning som förut på 

grund av att man hellre tittar på en bloggares Snapchat eller andra sociala kanaler. Detta 

eftersom det oftast är samma information som visas, fast det går fortare, det är mindre text 

och det är ett enklare medium. Detta skapar en problematik kring hur man lägger upp ett 

samarbete och vad det är målgruppen i slutändan vill se. Resonemanget går att koppla ihop 
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med. Idag finns fler medier än enbart bloggen och det är en ständig utmaning att få bloggen 

att hamna i fokus när sociala medier som Instagram och Snapchat växer och blir allt större. 

Detta går i linje med forskarna Philip och Young (2009) som poängterar att sociala medier 

skapar större förutsättningar för praktiker och organisationer att interagera med en större och 

bredare publik. De menar att transparens därför är ett måste för att kunna föra sig etiskt och 

att agera transparent är av yttersta vikt för praktiker. 

9.1.5 Byråernas riktlinjer 
Intervjuerna visar att samtliga PR-byråer våra intervjupersoner arbetar för har riktlinjer för 

hur de ska förhålla sig vid ett bloggsamarbete. Detta går i linje med Colliander och 

Erlandssons (2015) studie som belyser att bloggar och sociala medier blivit en stor 

marknadsplats för reklam och sponsorskap vilket har medfört att nya regler och bestämmelser 

börjat ta form på grund av att mediet annars utnyttjas på ett felaktigt sätt. 

Två byråer har som regel att alltid skriva avtal vid samarbeten med bloggare. Allt som ingår i 

samarbetet ska finnas i skrift, således ska det finnas underskrifter för allt man kommit överens 

om. Dock kan situationen och avtalet se olika ut beroende vilken typ av samarbete det handlar 

om. En av våra intervjupersoner förklarar att det i det stora hela handlar om att den ansvarige 

för samarbetet och bloggaren kommer fram till någonting ihop. 

Tre av de intervjuade framhöll att de använder de riktlinjer som råder vid ett bloggsamarbete. 

De menar att man alltid ska följa högre regler och lagar som exempelvis 

marknadsföringslagen och att när man befinner sig i kommunikationsbranschen i Sverige och 

arbetar med kommunikation dagligen så sitter det i benmärgen hur man bör agera. En av de 

intervjuade framhåller att man på PR-byrån hen arbetar för inte tycker att det är så 

komplicerat och att man inte tar fram lagboken för att se vad som står i marknadsföringslagen 

varje gång ett samarbete med en bloggare sker. En annan punkt hen tog upp som är relevant i 

sammanhanget är transparens. Hen menar att det är av stor vikt vid samarbete med bloggare. 

Hen anser att de riktlinjer som råder idag är väldigt luddiga och behöver förtydligas, men att 

det är av största vikt vid ett samarbete är att det syns när ett inlägg är sponsrat. 

P2: Det spelar ingen roll om du är en tidning eller om du är en PR-byrå, ett 

företag eller en bloggare i slutändan, det ska vara tydligt vad som är reklam 

och vad du faktiskt står för själv. 

Det vi skrivit ovan angående transparens går i linje med Coombs och Holladay (2014), Burns 

(2008) och Langett (2013) som menar att ett transparent förhållningssätt inom bloggosfären är 

en viktig teoretisk utgångspunkt och att det är av största vikt inom PR-arbetet. De menar att 

bloggsamarbeten innehåller nya möjligheter och utmaningar för branschen där ett transparent 

förhållningssätt är en av de mest centrala delarna. Om en bloggare blir erbjuden en produkt 

måste personen i fråga vara öppen med hur det har gått till och vem som står bakom vad, för 

att ha en transparent och öppen blogg som skapar trovärdighet gentemot läsaren. 
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En av de andra intervjupersonerna framhåller att även de följer branschens etiska riktlinjer. 

Denna byrå kompletterar även dessa med riktlinjer grundade av byrån själv. En av dessa säger 

att de samarbetspartners byrån arbetar med måste informera att samarbetet är köpt. Dock 

menar hen att det är svårt att sätta upp moraliska stängsel på grund av att det som kan kännas 

djupt omoraliskt i ena fallet, kan känns rätt och riktigt i ett annat fall. 

En av de intervjuade anser att det är bra att nya Influencer-byråer kommit som sätter riktlinjer 

för bloggares räkning och som är noggranna med de lagar och regler som råder vid 

samarbeten. Hen menar att detta är en av anledningarna till att bloggare tar mycket mer betalt 

än förut. Eftersom de nu vet att de kan. 

P2: Inlägg och dess värde är något som bloggare inte visste förr. Idag 

behöver bloggare framföra alla samarbeten i sin deklaration exempelvis. Det 

är de nya riktlinjerna som bland annat får bloggare att förstå värdet i vad 

dem faktiskt gör. 

9.2 Förhållningssätt till regler och etik 

9.2.1 PR-praktikers förhållningssätt till regler och etik på arbetsplatsen 

Resultatet av studien visar att samtliga intervjupersoner tar lätt på ämnet etik. De är eniga om 

att ett etiskt förhållningssätt är av yttersta vikt att tillämpa på sin arbetsplats. Dock visar våra 

intervjuer att det varken finns struktur eller tydlighet inom branschen på hur en PR-praktiker 

ska förhålla sig till ämnet. Det finns heller ingen tydlig struktur på de PR-byråer våra 

intervjupersoner arbetar på.  

Resultatet visar att samtliga intervjupersoner förhåller sig till etik på arbetsplatsen på olika 

sätt, både när det handlar om etik på arbetsplatsen samt föra sig etisk vid ett bloggsamarbete. 

En av de intervjuade kopplar begreppet etik till PR-byråns ledord snällhet och menar att 

ledordet är ett hjälpmedel till ett etiskt förhållningssätt. Detta resonemang visar tydligt på den 

avsaknad av tydlighet och struktur av ämnet. På den PR-byrå hen arbetar utgår de alltså från 

“snällhet” när de diskuterar och förmedlar etiska riktlinjer och förhållningssätt. 

Intervjupersonen menar vidare att de anställda diskuterar ämnet etik relativt ofta på kontoret 

när de för diskussioner om hur man som PR-praktiker bemöter kunder och bloggare. En 

annan av de PR-praktiker vi intervjuat menar att genom att följa de riktlinjer som finns så 

förhåller man sig etiskt i sitt arbete. Om någon på kontoret stöter på problem diskuterar man 

igenom problemet mellan varandra och försöker lösa det på bästa sätt. Således försöka ha en 

öppen dialog. Hen anser vidare att etik är någonting självklart i det dagliga arbetet men att det 

inte är något som diskuteras på lunchrasten. Stöter de på ett etiskt dilemma för de en öppen 

dialog med sina kollegor för att komma fram till hur de bör agera. Även här syns det tydligt 

att ämnet etik saknar prioritering. Det är upp till var och en att ta reda på vad begreppet etik 

handlar om och innebär inom branschen och i samarbeten. 
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En av de intervjuade förklarar att de pratar öppet om etik på kontoret. På varje veckomöte 

diskuterar de varandra vilket projekt de anställda för tillfället arbetar med, vilka kunder och 

vilka uppdrag det rör sig om. Sedan för de en dialog angående vad som bör tänkas på och 

vilka risker samt möjligheter som finns kring projektet. Är man osäker om frågor som rör etik 

tas de upp även då. Alla på PR-byrån hjälps åt i det etiska arbetet. Vårt empiriska material 

visar således att det inte finns någon tydlig struktur hur etik bör användas och att det handlar 

om att ha eget ansvar samt diskussioner på arbetsplatsen. Att förhålla sig etiskt är någonting 

som Langett (2013) diskuterar. Han menar att det behövs ett etiskt ramverk för hur man bör 

förhålla sig kommunikativt och lagmässigt rätt på grund av den omfattning bloggar och andra 

sociala medier ger informationsspridning idag. 

Som ovan nämnt är de intervjuade eniga om att etik är av stor vikt på en arbetsplats och har 

olika tillvägagångssätt hur de förhåller sig till ämnet. Dock anser de också att det behöver 

föras fler diskussioner om etik på arbetsplatserna och inom branschen. 

De intervjuade anser att det är deras ansvar att se till att allt går rätt till vid ett bloggsamarbete 

eftersom de vill hjälpa sina kunder att ge ett ”schysst avtryck”. För intervjupersonerna är det 

viktigt att visa på dess kompetens och professionalitet gentemot sin kund och detta gör man 

genom att sköta alla bloggsamarbeten rätt. Att komma med schyssta företag och schyssta 

produkter och inte lura bloggarna anser en av de intervjuade är hens främsta etiska ansvar. 

Man vill inte ta in bloggaren i ett tveksamt samarbete eller sponsra med produkter som 

bloggaren själv inte kan stå för. Detta stämmer överens med van Es och Meijlinks, (2000) 

teori som bland annat belyser baskonceptet professionell etik som behandlar moral som den 

utvecklas på arbetsplatsen samt i yrket. Detta är någonting vi tolkar att alla byråer finner 

viktigt utifrån vårt empiriska material. 

Intervjupersonerna bekräftar att de har varit med om att bloggare fört sig oetiskt och en 

konsekvens av detta är att de avslutat samarbetet med den berörda bloggaren. Detta går i linje 

med Meerman Scotts (2007) teorier angående etik. Han menar att ett etiskt förhållningssätt är 

av största vikt och belyser bland annat att bloggbranschen idag består av många oetiska 

handlingar och att många organisationer hamnat i blåsväder på grund av ett oetiskt agerande 

av bloggar. Han menar vidare att det därför är det viktigt för organisationer att noggrant 

fundera på hur man gör för att förhålla sig etiskt. 

Bloggsamarbeten har de senaste åren ökat och med detta har det etiska ansvaret minskat, 

menar en av de intervjuade. Hen motiverar resonemanget med att man förr arbetade med 

mindre bloggare som inte riktigt visste vilka regler som gällde. Hen ser dock att ansvaret 

fortfarande är stort då bloggarna själva oftast inte har någon journalistutbildning eller 

liknande och inte är insatta i hur man bör och inte bör agera. Som PR-praktiker måste man 

tala om för bloggarna vilka riktlinjer som finns. Dock ser hen att många av byråns 

samarbetspartners har funnits så pass länge i branschen så de har koll på vad som gäller. Detta 

går i linje med Langett (2013) som menar att det saknas det tydliga riktlinjer inom branschen 

för hur ett korrekt samarbete bör gå till samt att en etisk guide inom PR-branschen saknas. 
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Samtliga PR-praktikerna vi intervjuat anser att man behöver föra fler diskussioner om etik på 

arbetsplatserna och anser att det både är viktigt och bra att denna typ av frågor kommer på tal. 

Ämnet snarare är någonting som man lär sig med tiden och någonting som kommer med 

arbetserfarenhet snarare än utbildning. Hen menar vidare att inga utbildningar som finns idag 

erbjuder denna typ av kunskap utan det är någonting som är upp till varje individ att lära sig. 

Detta går i linje med forskarna Toledano och Avidars (2016) studie där de menar att forskare 

hävdar att den centrala utmaningen för PR-yrket är ett etiskt förhållningssätt. Detta på grund 

av det ansvar PR-praktiker har inom en organisation samt organisationens inflytande över den 

allmänna ordningen. Denna situation bekräftar Langett (2013) då han tagit del av en studie 

vars fokus berörde PR-praktiker och etik som visade att att nästan 70% av deltagarna inte fick 

ta del av etisk utbildning i sitt arbete. Idag är det en utbildning som PR-branschen inte 

prioriterar, Langett menar dock att detta är nödvändigt för branschens framtid. Som ovan 

nämnt menar en av byråerna att etik är ett ämne som varje individ behöver lära sig. Resultatet 

ovan går även i linje med vad etikforskarna van Es och Meijlink (2000) behandlar i deras 

första bas-koncept, personlig etik. Där belyser de moral som den utvecklas under en individs 

liv. 

9.2.2 Konsekvenser av brutna regler 

Resultatet visar att alla de intervjuade är eniga om att det är de själva som har ansvaret att se 

till ett samarbete med bloggaren går rätt till. Även att de lagar och regler som finns i 

branschen följs och eftersträvas. De är även eniga om att det är kunden det slår tillbaka på 

negativt och kunden som råkar illa ut om reglerna med bloggaren på ett eller annat sätt 

överträds eller om en bloggare inte förhåller sig etiskt eller lagmässigt rätt. Langett (2013) 

beskriver detta som att en öppen blogg skapar trovärdighet gentemot läsaren samt att det är 

PR-praktikernas etiska ansvar att se till att dessa riktlinjer följs. 

En av de intervjuade poängterade att om en bloggare bryter mot de riktlinjer eller 

överenskommelser som PR-byrån satt upp vid ett samarbete försöker man rätta till det så 

enkelt och snabbt som möjligt så fort överträdelsen upptäckts. Dessa svar bekräftar vad 

Colliander och Erlandsson (2015) beskriver i sin studie. De menar att det nu finns 

bestämmelser som säger att bloggare som är sponsrade måste avslöja vem som står bakom 

samarbetet samt en förtydliga på sin webbplats vilket ansvar bloggaren själv har i samarbetet. 

10. Slutsatser 
Vi har valt att sammanställa våta slutsatser utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vi 

baserar våra slutsatser på studiens resultat och analys och jämför detta med studiens syfte och 

frågeställningar. 

Samtliga PR-praktiker vi intervjuat väljer bloggare och samarbeten för sin kunds räkning och 

utgår från dennes tankar och idéer, dock använder sig intervjupersonerna av olika strategier 

för sina tilltänkta samarbeten. Alla är överens om att det är viktigt att en PR-praktiker bygger 

upp goda relationer med sina samarbetspartners samt upprätthåller denna genom ömsesidig 

respekt och tilltro gentemot varandra. 
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PR-praktikerna vi intervjuat är överens om att bloggaren utvecklats till en s.k. Influencer. Vid 

ett bloggsamarbete är det viktigt att välja ut den som passar in i det koncept som ett samarbete 

innebär. Det är också viktigt att en Influencer syns i en kontext som främjar byråns 

varumärke. Intervjupersonerna anser att det är viktigt att bemöta Influencers och bloggare på 

rätt sätt, både genom att ha förståelse för att de är människor samt att ha förståelse för att man 

som PR-praktiker inte kan köpa deras åsikter. Samtliga intervjupersoner är eniga om att 

bloggsamarbeten resulterar att man når många människor och påverkar samhället. De anser 

också att bloggsamarbeten är en effektiv väg för att nå sin målgrupp på ett bra sätt. Om man 

arbetar med Influencers på rätt sätt och utnyttjar dess påverkan på publiken och mediets 

genomslagskraft så når man en köpstark målgrupp. 

I vår studie ser vi en stor variation bland de intervjuade PR-praktikerna i dess förhållningssätt 

till de regler och ramverk som finns inom branschen. Några av de intervjuade förklarar att de 

alltid ser till att följa de regler och ramverk som är satta inom branschen samt på byrån. Vissa 

av våra intervjupersoner framhåller att de enbart följer högre uppsatta regler och ramverk. 

Något som är gemensamt för samtliga PR-praktiker vi intervjuat är att man alltid rådfrågar 

och diskuterar problem med sina kollegor. På de PR-byråer våra intervjupersoner arbetar på 

framhöll samtliga att det råder ett öppet klimat och att man hjälper varandra att agera 

lagmässigt korrekt. Resultatet visar dock att det inte finns någon struktur eller tydligt ramverk 

som är standardiserat inom branschen gällande etik. Det är upp till vardera PR-byrå att 

bestämma hur man agerar och hur noggrann man är. 

Under våra intervjutillfällen har det även framkommit att det är viktigt att alltid agera 

transparent vid ett samarbete. En PR-praktiker bör alltid förespråka att detta förhållningssätt 

ska gälla genom hela arbetets gång. Detta påpekar en av våra intervjupersoner är extra viktigt 

då hen anser att de lagar och regler som idag råder inom branschen är luddiga och skulle 

behöva förtydligas för att underlätta att ett etiskt ramverk följs av alla parter. 

Samtliga intervjupersoner var även eniga om att etik är ett ämne som man inom branschen 

inte berör tillräckligt ofta. De skulle gärna se att det diskuteras mer än det idag gör. En av de 

intervjuade tror att detta beror på att man dagligen stöter på etik-begreppet och för dialog om 

det vid tillfällen då det behövs. Man pratar öppet om ämnet men inte frekvent. En av de 

intervjuade framhåller att hen tror att det etiska ansvaret minskat genom åren. Detta då de 

bloggare man samarbetar med har lärt sig vad man får och inte får göra. Detta kan vara en 

förklaring till varför ämnet inte diskuteras lika mycket som det borde. 

PR-praktikerna vi intervjuat är eniga om att de står som ansvariga vid ett bloggsamarbete. Det 

är således deras ansvar att se till att ett samarbete går rätt till. De är även eniga om att det är 

deras kund som råkar illa ut om reglerna med bloggaren på ett eller annat sätt överträds eller 

om en bloggare inte förhåller sig etiskt eller lagmässigt rätt. 

PR-praktikerna vi intervjuat är samtliga överens om att en blogg är starkare kopplad till sina 

läsare samt har mer integritet än vad en tidning har. De anser att företag som vill nå ut med ett 

budskap och skapa starka relationer med mottagaren ska arbeta med Influencers. Vid ett 

samarbete med en bloggare blir produkterna tilldelade en personlighet och ett ansikte. Det kan 
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dock skapas negativ publicitet om målgruppen sponsorskapet når rimmar illa med den 

målgrupp produkten eller företaget i sig står för. PP-praktiker har större ansvar än innan samt 

att vissa kunder har svårigheter att förstå bloggsamarbeten och varför de är viktiga, menar 

intervjupersonerna. 

Utifrån vårt resultat kan vi se att ytterligare studier om ämnet kan föreslås. Vi anser att 

någonting som vore intressant att studera i framtiden är förhållandet mellan PR och 

marknadsföring. En av våra intervjupersoner problematiserade branschen idag och ifrågasatte 

vart gränsen egentligen går mellan klassiskt PR-arbete och marknadsföring. Hen menade att 

med de nya medierna har branschen hamnat i en gråzon då PR-byråer och dess klienter 

betalar bloggare för att skriva om en produkt. Det vore alltså intressant att se studier på 

branschens förändring och anpassning till det nya mediesamhället. 

En målgrupp som är intressant att studera i framtiden för att få ytterligare perspektiv är 

bloggläsaren. Vid en sådan typ av studie kan synpunkter kring hur bloggläsare anser att 

reklam och samarbeten framställs för just dem. Ytterligare ett förslag på framtida studier är 

det etiska arbete PR-praktiker och PR-byråer är verksamma inom utanför bloggsamarbeten. 

Vid en sådan studie är det möjligt till att skapa en bredare bild av en byrås etiska arbete som 

berör fler områden av branschen. Vid en mer omfattande studie kan det även vara intressant 

att intervjua bloggare samt PR-praktiker och göra en jämförande studie för att se hur båda 

dessa ser på etik och moral vid samarbete. 

Det hade även varit intressant att använda utföra deltagande observationer på PR-byråer där 

man studerade hur PR-praktiker applicerar ett etiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete vid 

bloggsamarbeten. Detta för att komplettera denna studie som utförts med faktiska resultat på 

hur det går till i verkligheten. 

11. Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka hur PR-praktiker som arbetar på PR-byråer, medlemmar i 

PRECIS, resonerar kring att använda bloggsamarbeten för sina kunders räkning. Vi vill 

undersöka hur samarbetet mellan PR-praktiker och bloggare går till. Speciellt hur PR-

praktiker resonerar kring frågor som är knutna till etik och moral vid ett bloggsamarbete. 

För att kunna besvara studiens syfte har vi valt att använda oss av frågeställningarna: 

• Hur använder PR-praktiker bloggsamarbeten i sitt arbete? 

• Hur förhåller sig PR-praktiker till etik och egna regler vid bloggsamarbeten? 

• Hur förhåller sig PR-praktiker till PRECIS och konsumentverkets regler och ramverk 

vid bloggsamarbeten? 

• Vilka fördelar respektive nackdelar ser PR-praktiker i sitt arbete med Influencers? 

• Vilka fördelar respektive nackdelar ser PR-praktiker i sitt arbete vid ett 

bloggsamarbete? 
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Materialet samlades in från PR-praktiker som idag arbetar aktivt inom branschen. Själva 

studien baseras på en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer är i fokus för 

datainsamlingen. Detta för att få de PR-praktikerns egna ord och reflektioner av hur 

förhållandet mellan PR-praktiker och bloggar samt till regler och etik ser ut, vilket 

semistrukturerade intervjuer är ett bra hjälpmedel för. 

 

Våra teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning som vi utgått från i vår studie har vi 

presenterat under två övergripande rubriker samt tematiserade underrubrik i arbetet. 

Under den förstnämnda rubriken presenteras etik i ett brett spektrum där forskningen berör 

vikten av att tala sanning, transparens och att det nya medielandskapet skapat nya utmaningar 

för PR-praktiker. Forskarna beskriver i både teorier och studier att etik är ett outforskat 

område och att det för PR-praktiker idag inte finns tydligt förhållningssätt för hur de ska 

bedriva sitt arbete etiskt. Bland annat beskriver de att anledningen till avsaknaden av 

forskningen beror på att internet utvecklas snabbare än forskningen bedrivs framåt. Det finns 

teorier som säger att man genom att applicera olika bas-koncept på en specifik situation som 

hjälpmedel för att förhålla sig etiskt. 

Under den andra rubriken presenteras de för- respektive nackdelar som blogga och 

bloggsamarbeten ger PR-praktiker. I och med bloggsamarbeten och dess utveckling har frågor 

om transparens blivit allt mer aktuella och forskningen menar att ett transparent 

förhållningssätt och full insyn är den mest centrala delen inom blogg-yrket. Forskare menar 

att bloggar idag tagit över dagordningen och de traditionella mediernas plats samt att bloggare 

influerar läsarna på grund av att de arbetar som Influencers. Forskarna menar att 

bloggsamarbeten ger företag möjligheten att nå en stor publik och att bloggen når längre och 

bredare än de traditionella medierna. 

Forskarna menar att bloggaren och läsaren har en relation och starka band mellan varandra. 

Studier visar också att bloggen blivit ett omtyckt och populärt medium eftersom läsaren lär 

känna bloggaren och får en personlig relation med denne samt att bloggen därför blivit ett 

starkt forum för reklam och sponsorskap. Forskarna menar också att bloggaren och läsaren får 

en relation och starka band mellan varandra. 

Studiens resultat visar att samtliga PR-praktiker vi intervjuat ser många fördelar i sitt arbete 

med bloggar. Det är bra hjälpmedel för att nå ut med och sprida budskap. Bloggaren har 

genom åren utvecklats till en s.k. Influencer som är med och påverkar individer och dess 

beteenden samt nå ut via flertal olika sociala kanaler. Studien visar även att Sverige är i 

framkant vad gäller dessa typer av samarbeten om man jämför med andra europeiska länder. 

Studien visar även att PR-praktikerna vi intervjuat ser att medierna allt mer flyter ihop och att 

en bloggare idag står för flera olika kanaler som smälter ihop till ett och samma varumärke. 

Intervjupersonerna ser även att rörligt innehåll blir allt mer eftertraktat hos publiken och fler 

bloggare rör sig idag mer mot dessa typer av medier. Detta anser intervjupersonerna skapar 

problematik då det blir allt svårare att utforma och sprida budskap rätt vid ett samarbete. Att 

det är bloggaren själv som författar samarbeten själv är även något mer som inom branschen 
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kan ses som problematiskt då man som praktiker aldrig kan garantera utgången. Man kan 

heller inte garantera den transparens som blir allt viktigare att förhålla sig till. 

Etik, regler och riktlinjer är även det ett ämne som branschen, byråer och synnerligen 

praktiker har en kluven relation till. Som praktiker är man medveten om att det finns regler 

och lagar som bör följas men alla byråer har olika synsätt på hur man förhåller sig lagmässigt 

korrekt. Vissa byråer följer branschnormer och regler medan andra utgår från byråns egna sätt 

att se på regler och etik vid ett bloggsamarbete. Alla de intervjuade anser att det är av yttersta 

vikt att förhålla sig etiskt och lagmässigt rätt men anser samtidigt att det bör pratas mer om 

hur man ska bära sig åt för att lyckas.12. Käll- och litteraturförteckning 

12. Källförteckning 

12.1 Internetlänkar 

Camilla Gervide. (2016). Bloggsponsring – så funkar det. Hämtad 2016-12-19 

http://ng.se/artiklar/bloggsponsring-sa-funkar-det 

Fritjof Andersson. (2009). Word of mouth-marknadsföring: Skapa produktprat!. Hämtad 

2016-11-29 http://www.socialbusiness.se/word-of-mouth-marknadsforing-skapa-produktprat/ 

Influencers of Sweden. (2016). Därför ska influencer marketing finnas i din digitala kanalmix. 

Hämtad 2016-11-16 från https://influencersofsweden.se/influencer-marketing-digital-

marknadsforing/ 

Influencers of Sweden. (2016). Jag smyger inte. Hämtad 2016-11-16 från 

https://influencersofsweden.se/jagsmygerinte/ 

Influencers of Sweden. (2016). Om oss. Hämtad 2016-11-16 från 

https://influencersofsweden.se/om-influencers-of-sweden/ 

Konsumentverket. (2016). Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala 

medier. Hämtad 2016-11-16 

http://www.konsumentverket.se/contentassets/46dcfbc6db1148918b23e9fb6acde3cd/vagledni

ng_om_marknadsforing_i_bloggar-201511-tillganglig-konsumentverket.pdf 

PRECIS. (2008). Normer. Hämtad 2016-11-12 http://www.precis.se/normer/ 

12.2 Artiklar 

Archer, C., & Harrigan, P. (2016). Show me the money: how bloggers as stakeholders are 

challenging theories of relationship building in public relations. Media International Australia 

(8/1/07-Current), 160(1), 67-77. doi:10.1177/1329878X16651139 

http://ng.se/artiklar/bloggsponsring-sa-funkar-det
http://www.socialbusiness.se/word-of-mouth-marknadsforing-skapa-produktprat/
https://influencersofsweden.se/influencer-marketing-digital-marknadsforing/
https://influencersofsweden.se/influencer-marketing-digital-marknadsforing/
https://influencersofsweden.se/jagsmygerinte/
https://influencersofsweden.se/jagsmygerinte/
https://influencersofsweden.se/om-influencers-of-sweden/
https://influencersofsweden.se/om-influencers-of-sweden/
http://www.precis.se/normer/


 46 

Bowen, S. A. (2016). Clarifying ethics terms in public relations from A to V, authenticity to 

virtue: BledCom special issue of PR review sleeping (with the) media: Media relations. 

Public Relations Review. 

Burns, K. S. (2008). The Misuse of Social Media: Reactions to and Important Lessons from a 

Blog Fiasco. Journal Of New Communications Research, 3(1), 41-54. 

Christ, P. (2005). Internet Technologies and Trends Transforming Public Relations. Journal 

Of Website Promotion, 1(4), 1-14. doi:10.1300/J238v01n04̱02 

Colliander, J., & Erlandsson, S. (2015). The blog and the bountiful: Exploring the effects of 

disguised product placement on blogs that are revealed by a third party. Journal Of Marketing 

Communications, 21(2), 110-124. doi:10.1080/13527266.2012.730543 

Croft, A. C. (2007). Emergence of "New" Media Moves PR Agencies in New Directions. 

Public Relations Quarterly, 52(1), 16-20. 

Es, R. v., & Meijlink, T. L. (2000). The dialogical turn of public relation ethics. Journal of 

Business Ethics, 27(1/2), 69-77. doi:10.1023/A:1006440320961 

Hsu, C., Huang, H., Ko, C., & Wang, S. (2014). Basing bloggers' power on readers' 

satisfaction and loyalty. Online Information Review, 38(1), 78-94. doi:10.1108/OIR-10-2012-

0184 

Langett, J. (2013). Blogger Engagement Ethics: Dialogic Civility in a Digital Era. Journal Of 

Mass Media Ethics, 28(2), 79-90. doi:10.1080/08900523.2013.751817 

Marken, G. (2003). Will PR Industry Learn from the Media's Troubles?. Public Relations 

Quarterly, 48(3), 39-40. 

Mishra, A. S., Roy, S., & Bailey, A. A. (2015). Exploring Brand Personality-Celebrity 

Endorser Personality Congruence in Celebrity Endorsements in the Indian Context. 

Psychology & Marketing, 32(12), 1158-1174. doi:10.1002/mar.20846 

Miller, R., Lammas, N. (2010) Social media and its implications for viral marketing. Asia 

Pacific Public Relations Journal 11: 1–9. 

Porter, L., Sweetser, K., & Chung, D. (2009). The blogosphere and public relations. Journal 

Of Communication Management, 13(3), 250-267. doi:10.1108/13632540910976699 

Schiavo, R. (2016). Revisiting media ethics in the age of global public conversations. Journal 

Of Communication In Healthcare, 9(3), 143-145. doi:10.1080/17538068.2016.1242211 



 47 

Toledano, M., & Avidar, R. (2016). Public relations, ethics, and social media: A cross-

national study of PR practitioners. Public Relations Review, 42(1), 161-169. 

 

12.3 Böcker 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2. uppl.). Stockholm: Liber. 

Coombs, W.T. & Holladay, S.J. (2014). It's not just PR: public relations in society. (2nd ed.) 

Malden, MA: Wiley Blackwell. 

Eveland, W. P., Jr., & Dylko, I. (2007). Reading political blogs during the 2004 election 

campaign: Correlates and consequences. Från M. Tremayne (Ed.), Blogging, citizenship and 

the future of media. New York: Routledge. 

Hendrickson, L. (2007). Press protection in the blogosphere: Applying a functional definition 

of “press” to news web logs. Från M. Tremayne (Ed.), Blogging, citizenship and the future of 

media. New York: Routledge. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (2. uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Kylén, J.A. (2004). Att få svar (1. uppl.). Vellinge: Skogs Rulloffset. 

Larsson, L. (2014). Tillämpad kommunikationsvetenskap. (4., [bearb.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Meerman Scott, D. (2007). The new rules of marketing &; PR (5th ed.). New Jersey: John 

Wiley & Sons Inc. 

Philip, D., & Young,P. (2009). Online public relations (2nd ed.). London: Kogan Page Ltd. 

Sundar, S. S., Edwards, H. H., Hu, Y., & Stavrositu, C. (2007). Blogging for better health: 

Putting the “public” back in public health. Från M. Tremayne (Ed.), Blogging, citizenship, 

and the future of media (pp. 83-102). New York: Routledge. 

http://www.routledge.com/books/details/9780415979405/
http://www.routledge.com/books/details/9780415979405/
http://www.routledge.com/books/details/9780415979405/
http://www.routledge.com/books/details/9780415979405/
http://www.tandfebooks.com/isbn/9780203944196
http://www.tandfebooks.com/isbn/9780203944196
https://www.routledge.com/Blogging-Citizenship-and-the-Future-of-Media/Tremayne/p/book/9780415979405
https://www.routledge.com/Blogging-Citizenship-and-the-Future-of-Media/Tremayne/p/book/9780415979405


 

13. Bilagor 

13.1 PRECIS 

PRECIS  

Normer för PRECIS – Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige  

1. PR-konsultbranschen  

Precis är en sammanslutning av företag i PR- och kommunikationskonsultbranschen. Dessa 

normer syftar till att ge medlemsföretagen – men också deras kunder – ledning om vad som är 

god sed i branschen. Normer kan vägleda i komplicerade situationer, men de kan aldrig 

ersätta lagstiftning eller eget omdöme.  

PR- eller kommunikationskonsultföretag (fortsättningsvis benämnda ”PR- konsultföretag”) 

bistår uppdragsgivare i deras kommunikation med enskilda och grupper i samhället. Hur 

uppdragen utförs är styrt av kundernas önskemål och av konsultföretagens professionella 

metoder och etiska normer. Spektret av tjänster sträcker sig från rådgivning till 

implementering.  

PR-konsultföretagen bistår sina kunder (företag, organisationer, myndigheter och enskilda 

personer) gentemot många målgrupper (konsumenter, medarbetare, politiska beslutsfattare, 

aktörer på finansmarknader, myndigheter etc). Massmedia är en kanal – men sällan den enda 

– för att nå dessa målgrupper.  

2. PR-konsultbranschen och samhället  

I ett öppet och demokratiskt samhälle har alla rätt att uttrycka sina uppfattningar och försöka 

övertyga andra, men också att anlita professionell hjälp för att göra så.  

PR-konsultföretagen verkar inom ramen för detta öppna samhälle, följer dess lagar, regler och 

normer samt arbetar med uppdragsgivare som gör detsamma.  

Demokratin, yttrandefriheten, den fria åsiktsbildningen och den fria konkurrensen – men 

också värden som öppenhet och tolerans - utgör viktiga förutsättningar för PR-

konsultföretagens möjlighet att verka.  

3. Sekretess  

Information som en uppdragsgivare givit i förtroende och som inte är offentlig, ska inte utan 

tillåtelse från uppdragsgivaren delges andra parter. PR- konsultföretagens nuvarande och 

tidigare uppdragsgivare ska kunna lita på att dessa uppgifter förblir konfidentiella.  



 

Alla anställda på PR-konsultföretag ska genom avtal med företaget åläggas tystnadsplikt för 

sådant som gäller uppdragsgivares verksamhet, såväl under som efter anställningen i 

företaget.  

Sekretess gäller inte allmänt kända uppgifter eller resonemang som grundar sig på sådana 

uppgifter. Om det råder tvekan kring vilka uppgifter som är att betrakta som konfidentiella 

ska PR-konsultföretaget bringa reda i detta med uppdragsgivaren. sgivare eller uppdragens art 

4. Metoder och ersättning  

PR-konsultföretagen och deras uppdragsgivare är aktiva på samhällsområden som är föremål 

för legal och frivillig reglering. Yttrandefrihetslagstiftning, pressetiska regler, 

insiderlagstiftning, börskontrakt, offentlighetsprincip etc. utgör det ramverk inom vilket PR-

konsultföretagen verkar. Ett PR-konsultföretag kan givetvis inte göra något som en enskild 

medborgare eller annat företag inte kan göra.  

Utöver detta ska PR-konsultföretaget uppträda hederligt och ärligt, samt i övrigt följa god 

affärssed.  

Ett PR-konsultföretag får inte avsiktligt vilseleda kring fakta eller de intressen företaget 

företräder. Att kontakta intressenter under falska förespeglingar – exempelvis genom att utge 

sig för att vara journalist – är inte tillåtet.  

Däremot kan en uppdragsgivare delegera uppgifter till ett PR-konsultföretag, vars 

medarbetare – för uppdragsgivarens räkning och inom gällande regler och överenskommelser 

– därmed kan agera i uppdragsgivarens namn.  

PR-konsultföretaget får inte heller bryta mot regler eller avtal som reglerar uppdragsgivarens 

verksamhet och som PR-konsultföretaget har anledning att känna till. Detta gäller även om 

uppdragsgivaren skulle vilja bryta mot dessa regler. Det är PR-konsultföretagets skyldighet att 

upplysa kunden om att den bryter eller ämnar bryta mot föreliggande normer.  

Ett PR-konsultföretag har inte någon allmän skyldighet att för utomstående berätta om sina 

uppdragsgivare eller uppdragens art. I en aktiv kontakt med tredje part i ett enskilt ärende - till 

exempel en journalist eller en beslutsfattare – bör dock PR- konsultföretaget på anmodan 

redovisa vem uppdragsgivaren är.  

I allmänt hållna underhandskontakter eller samtal – exempelvis för orientering i en viss fråga 

– har kommunikationskonsulten ingen skyldighet att berätta om sina uppdragsgivare.  

En enskild kommunikationskonsult ska inte ge aktiva råd till kund som önskar påverka beslut 

i folkvald församling där kommunikationskonsulten själv ingår. Konsulten får heller inte i sin 



 

yrkesutövning missbruka eventuella tillträdesprivilegier som han eller hon åtnjuter som folk- 

eller förtroendevald.  

Om ett PR-konsultföretag väljer att ta betalt per timme, per enskilt projekt, för uppnått resultat 

eller enligt någon annan variabel är en fråga mellan företaget och uppdragsgivaren. PR-

konsultföretag ska dock prissätta sina tjänster på ett sätt som inte riskerar andra yrkesgruppers 

integritet, vilket innebär att prissättning av en tjänst som är direkt koppad till enskilda 

befattningshavares beslut om till exempel införande av artikel är oetisk och ska undvikas.  

PR-konsultföretaget ska iaktta god sed och återhållsamhet vad gäller gåvor och representation 

gentemot tredje part.  

5. Intressekonflikter mellan uppdrag  

PR-konsultföretag kan arbeta med konkurrerande uppdragsgivare eller intressen. Att bistå två 

eller flera uppdragsgivare i samma bransch är i grunden en fråga om det enskilda företagets 

professionella kapacitet.  

Det bör framgå – i generella avtalsvillkor, i specifika samarbetsavtal eller genom annan 

kommunikation med uppdragsgivaren – om PR-konsultföretaget inte ser något principiellt 

hinder att arbeta med konkurrerande uppdrag.  

Det åligger PR-konsultföretaget att bedöma om en intressekonflikt inverkar på företagets 

möjlighet att erbjuda det engagemang och värde som uppdragsgivaren förväntar sig. Om 

sådana hinder uppstår ska PR-konsultföretaget informera berörda parter.  

För att kunna arbeta med konkurrerande uppdrag bör ett PR-konsultföretag tillse följande: A. 

Att arbetsgrupper hålls åtskilda samt att alla aktiviteter – möten, presentationer mm. – 

genomförs så att hemlig information om en uppdragsgivare inte görs tillgänglig för de 

konsulter som arbetar med det konkurrerande uppdraget.  

B. Att information, både på papper och datalagrad, hålls åtskild för respektive arbetsgrupp.  

C. Att företaget i dessa frågor också i övrigt – inte min st internt - iakttar noggrann sekretess.  

En särskild problematik rör kontakter med tredje part - media, beslutsfattare etc. PR-

konsultföretaget har ansvar för att tredje part inte påverkas negativt av att företaget 

representerar konkurrerande intressen i en fråga.  

Det står självklart varje PR-konsultföretag fritt att välja att som princip inte arbeta med 

konkurrerande uppdrag.  

 



 

6. Rådgivarrollen  

PR-konsultföretag bör inte ha verksamhet eller intressen som undergräver rollen som 

professionell rådgivare. Det är upp till varje företag och dess kunder att avgöra vad som är 

förenligt med deras affärsidé. Normen bör dock vara att PR- företagets förhållande till 

uppdragsgivaren ska präglas av professionell lojalitet gentemot uppdragsgivarens mål och 

intressen.  

Rådgivarrollen ställer särskilda krav på PR-konsultföretaget. Uppdragsgivaren ska kunna lita 

på att andra lojaliteter – ekonomiska, politiska etc – hos PR- konsultföretaget inte går före 

uppdragsgivarens intressen.  

Om det råder osäkerhet om huruvida enskilda konsulters eller företags intressen påverkar 

rådgivningen, ska sådana förhållanden redovisas öppet för uppdragsgivaren.  

7. Att neka och avsluta uppdrag  

Grundregeln för branschen är att ingen verksamhet, som är laglig och förenlig med god 

affärssed, generellt kan nekas rådgivning eller annat bistånd i kommunikationsfrågor. Att 

välja bort uppdragsgivare är beslut som fattas av det enskilda PR-konsultföretaget.  

Utöver rätten att göra normala kommersiella överväganden kring arbetsformer, inriktning, 

budget och förväntningar har ett PR-konsultföretag rätt att avböja uppdrag av skäl som har sin 

grund i personliga övertygelser eller företagets inriktning. Vilka överväganden som görs i 

sådana fall, t ex vad gäller uppdragsgivares verksamhet, är en fråga för det enskilda PR-

konsultföretaget.  

Uppdrag kan avslutas i förtid och i enlighet med de överenskommelser som gäller i avtal.  

Om en uppdragsgivare gett vilseledande uppgifter, vid upprepade tillfällen valt att bortse från 

PR-konsultföretagets råd eller på annat sätt uppsåtligt eller på grund av oaktsamhet skadat 

PR-konsultföretagets verksamhet och anseende, föreskriver inte dessa normer någon 

skyldighet för företaget att fullfölja uppdraget.  

Emellertid har PR-konsultföretaget – inom rimliga gränser – skyldighet att hjälpa 

uppdragsgivare också när de befinner sig i komplicerade eller utsatta situationer.  

Oktober 2008  
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Inledning  

Den här vägledningen vänder sig till den som marknadsför ett företags verksamhet eller 

produkter på sina bloggar eller i andra sociala medier, till exempel Facebook, Instagram, 

Twitter, Snapchat eller Youtube.  

Att mot ersättning göra reklam för ett företag eller dess varor och tjänster räknas som 

marknadsföring och omfattas därför av marknadsföringslagens bestämmelser.  

Enligt marknadsföringslagen ska all marknadsföring utformas så att det tydligt framgår att det 

rör sig om marknadsföring och vem som står bakom den. För till exempel en bloggare är det 

därför viktigt att skilja på de inlägg som är marknadsföring och övriga blogginlägg.  

Den som gör reklam för egna eller andras varor och tjänster är skyldig att känna till de regler 

som gäller. Samma regler gäller oavsett kanal. Om man inte följer reglerna bryter man mot 

marknadsföringslagen.  

I arbetet med vägledningen har bloggare och representanter för företag som arbetar med 

bloggare fått möjlighet att komma med synpunkter på vägledningen.  

I vägledningen används begreppen ”bör” och ”ska”. Vid användning av begreppet ”bör” 



 

handlar det om en rekommendation och vid användning av begreppet ”ska” framgår kravet av 

marknadsföringslagen.  

 

1 Några sammanfattande punkter  

• All marknadsföring omfattas av marknadsföringslagens bestämmelser.  

 

• En grundläggande regel i marknadsföringslagen är att mottagaren av marknadsföring 

genast och enkelt ska kunna identifiera den som just marknadsföring. Det ska även 

tydligt framgå vem som står bakom marknadsföringen, alltså vilket företag som 

marknadsför, eller får sin verksamhet eller sina produkter marknadsförda.  

 

• Om man får betalt, eller på annat sätt ersätts, för att lyfta fram ett företags verksamhet 

eller produkter ska inlägget tydligt markeras som marknadsföring. Detta för att det 

inte ska förväxlas med övrigt innehåll.  

 

• Man ska vara särskilt försiktig med reklam till barn. Det är förbjudet att uppmana barn 

att köpa något.  

 

• Marknadsföring som inte följer lagens krav kan förbjudas. Om man bryter mot ett 

sådant förbud kan man bli dömd av domstol att betala vite (ett visst penningbelopp).  

 

2 Marknadsföringslagen och bloggar  

Marknadsföringslagen gäller vid all marknadsföring oavsett vilka medier man använder. Det 

finns inget förbud mot att skriva om en produkt man tycker om och vill rekommendera till 

andra eller om ett företag som man anlitat och är nöjd med. Om en bloggare däremot får 

ersättning för att skriva om ett företags verksamhet eller produkter är det marknadsföring och 

då gäller marknadsföringslagens regler. Det har ingen betydelse om företaget kontaktar 

bloggaren eller tvärtom.  

Ersättning från företaget som vill att bloggaren ska marknadsföra företagets verksamhet eller 

produkter kan bestå av:  

• Pengar  

• En vara, exempelvis ett klädesplagg  

• En tjänst, exempelvis ett frisörbesök  

• Någon annan kompensation  

Om marknadsföringslagen  

Marknadsföringslagen skyddar människor mot vilseledande, aggressiv och annan otillåten 

marknadsföring. Den ställer bland annat krav på att marknadsföring inte ska påverka 

människors förmåga att fatta ett välgrundat köpbeslut. Med marknadsföring menas alla de 



 

aktiviteter ett företag gör för att nå ut med sina varor eller tjänster på marknaden.  

Klicka här om du vill läsa mer om marknadsföringslagen.  

3 För vem gäller marknadsföringslagen?  

Det är inte bara det företag som i slutändan säljer en produkt som ansvarar för 

marknadsföringen enligt marknadsföringslagen. Även en bloggare som marknadsför en 

produkt för ett företags räkning omfattas av lagens bestämmelser, oavsett om det är bloggaren 

som säljer produkten eller inte.  

Ansvariga för marknadsföring enligt marknadsföringslagen är:  

• Ett företag som står bakom marknadsföringen   

• En anställd på det företag som står bakom marknadsföringen   

• Någon annan som marknadsför en produkt för företagets räkning, till exempel en  bloggare 

  

• Andra som väsentligt har bidragit till marknadsföringen   

4 Förbud mot dold marknadsföring  

En läsare av en blogg eller annat inlägg i andra sociala medier ska genast och enkelt kunna 

identifiera om inlägget är marknadsföring. Läsaren ska inte vilseledas att tro att ett inlägg som 

innehåller marknadsföring är ett vanligt blogginlägg. Det är alltså inte tillräckligt att läsaren 

kan ana och så småningom förstå att ett inlägg eller en del av ett inlägg är marknadsföring.  

Det är viktigt att all marknadsföring utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det 

är fråga om marknadsföring. Det ska också tydligt framgå vem som står bakom den aktuella 

marknadsföringen, alltså om det är bloggaren själv eller ett annat företag som säljer 

produkten.  

5 Annonsmärkning av inlägg  

Det går inte att säga exakt hur en annonsmärkning ska se ut. Det viktiga är att det för läsaren 

av bloggen genast framgår när ett inlägg utgör marknadsföring. Eftersom läsaren omedelbart 

ska kunna förstå att det är fråga om marknadsföring – även vid en flyktig läsning– räcker det 

inte att i slutet av inlägget informera om att inlägget i själva verket är marknadsföring.  

Inlägget ska också innehålla en tydlig uppgift om att det är företaget och inte bloggaren som 

står bakom marknadsföringen.  

Det är upp till dem som ansvarar för marknadsföringen att säkerställa att det så tydligt som 

möjligt framgår att det rör sig om marknadsföring.  



 

I det fall en bloggare är osäker på om ett inlägg utgör marknadsföring bör bloggaren 

annonsmarkera inlägget.  

Tänk på att tydliga annonsmarkeringar också kan stärka förtroendet för din blogg!  

Några förslag på märkning:  

• Märk inlägget med ”Annons” eller ”Reklam” i början och i slutet   

• Uppmärksamma läsaren på att det rör sig om marknadsföring i  rubriken och i början av 

inlägget   

• Använd ett annat typsnitt eller en annan färgsättning, än i andra inlägg   

• Märk inlägget med #Reklam eller #Annons och #Företagets namn   

6 Marknadsföring till barn och unga  

Barn och unga har inte samma förmåga som vuxna att kritiskt granska marknadsföring. De är 

därför extra mottagliga och därmed även extra utsatta. Därför är det viktigt att som bloggare 

reflektera över vilka läsare bloggen vänder sig till och vilka som annars kan antas följa 

bloggen.  

Om marknadsföring riktar sig mot barn görs bedömningen av marknadsföringen utifrån hur 

den uppfattas av ett barn. Därför ställs det särskilda krav på att det tydligt framgår för just ett 

barn att det är fråga om marknadsföring.  

Att i ett blogginlägg direkt uppmana barn att köpa eller att övertala sina föräldrar eller andra 

vuxna att köpa de marknadsförda produkterna åt dem är strikt förbjudet enligt lag.  

Generellt bör en bloggare som har en läsarkrets som består helt eller delvis av barn och unga 

ta hänsyn till att barn och unga är en särskilt utsatt grupp. Detsamma gäller när det är troligt 

att ett blogginlägg som innehåller marknadsföring kan väcka intresse hos denna målgrupp.  

Läs mer om marknadsföring till barn och unga  

Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga  

7 Marknadsföring kan förbjudas  

Konsumentombudsmannen och Marknadsdomstolen kan förbjuda företag och personer att 

fortsätta med marknadsföring som bryter mot lagen.  

Om man bryter mot ett sådant förbud kan man bli dömd av domstol att betala vite, det vill 

säga ett visst penningbelopp.  

8 Övrig information  



 

För dig som vill läsa mer om marknadsföringslagen  

http://www.konsumentverket.se/Foretag/Marknadsforing/  

ICC:s Regler för Reklam och Marknadskommunikation  

http://www.icc.se/reklam/svenska/marknadsforingskoden_swe_2011.pdf  

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring i sociala medier  

http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och% 

20ladda%20ner/V%C3%A4gledningar/Dokument/KOV_vagledning_nordisk%20standp 

unkt_sociala_medier.pdf  

Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga  

http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%c3%a4lla%20och%2 

0ladda%20ner/V%c3%a4gledningar/Dokument/vagledning-om-marknadsforing-riktad- till-

barn-och-unga.pdf  

Sveriges Annonsörers Rekommendation för arbete med bloggare  

http://www.annons.se/system/files/bloggrekommendationen_2015_0.pdf  

Skatteverkets information om försäljning av varor via bloggen  

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/inkomster/internet/blogg.4.21 

32aba31199fa6713e800017239.html?q=blogg  
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13.3 Intervjuguide                                                                        

Information till intervjupersonen före intervjun 

Vår intervju är enbart till för vår kandidatuppsats och kommer inte att användas eller figurera 

i något annat sammanhang. Den PR-byrå du representerar kommer inte att nämnas vid namn i 



 

vår kandidatuppsats, ditt namn kommer heller inte att förekomma i arbetet. I texten kommer 

vi att döpa PR-byråerna till A, B, C, D och E. Detta på grund av att vi inte vill peka ut ett visst 

svar och förknippa det med en viss byrå eller person, utan vår studie fokuserar på det 

generella resultatet som kommer fram under intervjutillfällena. Vi vill få fram en helhetsbild 

av hur ni, som PR-praktiker, ser på samarbetet med bloggare. Intervjun kommer ta cirka 30 

minuter och frågorna ställs till dig, men vi vill ha ett svar om generellt representerar den PR-

byrå du förespråkar, dock med personlig anknytning och personliga reflektioner. Vi uppmanar 

givetvis dig att besvara våra frågor utifrån egenupplevda erfarenheter. Dock eftersträvar vi 

svar som innefattar byråns tankar och agerande. 

Teman 

De teman vi kommer följa genomgående under intervjun är: 

• Bloggar som verktyg 

• Förhållningssätt och etik 

Intervjuaren bör komma ihåg att ställa frågor om intervjupersonens generella- och specifika 

bakgrundsinformation. Det är viktigt för att kunna sätta in intervjupersonens svar i ett 

sammanhang (Bryman, 2008). 

Generell bakgrundsinformation: 

• Hur gammal är du? 

Specifik bakgrundsinformation: 

• Hur länge har du arbetat på företaget? 

• Hur länge har du skött samarbete med bloggar? 

Bloggar som verktyg 

1.     Vi vet att ni samarbetar med bloggare, men hur ser samarbetet ut? 

2.     Har bloggen förändrat ert arbetssätt sen den trädde in på marknaden? 

3.     Vilka fördelar ser ni med att använda bloggare som verktyg? 

4.     Finns det några utmaningar med att arbeta med bloggare som verktyg? 

Om ja, vilka? 



 

5.     Hur gör ni ert urval när ni väljer bloggare? Är det kundens begäran eller eran? 

6.     Hur förhåller sig bloggare som verktyg i förhållande till andra verktyg? 

7.     Hur upprätthåller ni en god relation med de bloggare ni samarbetar med? 

8.     Hur tror ni att samarbetet med bloggare kommer att utvecklas under de närmsta tre åren? 

9.     Har ni några riktlinjer för samarbeten med bloggare? 

        Isåfall, kan du ge exempel på någon/några? 

Förhållningssätt och etik 

10.  Det finns regler som bloggare bör förhålla sig till för att agera etiskt och lagmässigt rätt. En 

av dessa säger att bloggare ska markera sponsrade inlägg. Hur påverkar det er om en bloggare 

inte följer de riktlinjer som finns? Blir det några konsekvenser? Konsekvenser etiskt och 

lagmässigt? 

11.  Har ni varit med om att en bloggare brutit mot riktlinjerna eller de överenskommelser ni har? 

12.  Hur förhåller ni er till ett etiskt ramverk på byrån? 

13.  Vilket etiskt ansvar har ni som PR-byrå i samarbete med bloggare? 

14.  Hur diskuteras etik på arbetsplatsen? Diskuteras det öppet eller är det en underliggande 

värdering som alla förväntas ha? 

Avslut 

15.  Har du några ytterligare kommentarer eller någonting du själv vill tillägga till intervjun 

utöver det som sagts idag? 

16.  Hur upplevde du att det var att bli intervjuad idag? 

17.  Då får vi tacka så jättemycket för att du ställde upp och svarade på våra frågor. 

Mejl 



 

Vi heter Mimmih Ljunggren och Ebba Elfstrand och är MKV studenter på Örebro universitet. 

Vi studerar femte terminen och ska nu skriva vår C-uppsats. Den ska handla om ”Bloggar och 

PR-konsulenters normer”. 

Vi hittade er byrå via PRECIS hemsida och skulle gärna vilja träffa er för en intervju. 

Intervjun kommer att handla om hur ni, som PR-byrå, ser på samarbetet med bloggar. Vi 

kommer att ställa frågor gällande etik och förhållningen till de regler och ramverk som finns, 

samt de normer som är centrala. 
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