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ABSTRACT 
 
 
Title: Blogging in the PR industry - a new kind of business intelligence? (Blog-
ging i PR-branschen – en ny sorts omvärldsbevakning?) 
 
Number of pages: 42 (47 including enclosures) 
 
Author: Jonathan Brun 
 
Tutor: Amelie Hössjer 
 
Course: Media and Communication Studies D 
 
Period: Spring 2005 
 
University: Division of Media and Communication, Department of Information 
Science, Uppsala University 
 
Purpose/aim: To clarify what information is communicated through the PR-firm 
JKL:s blog, how it is communicated, how it relates to and diverges from the 
communication theories in point, and what the strategies behind the blogging are. 
By doing this I hope to contribute to the knowledge on corporate blogging and 
how it can be used. 
 
Material/method: Qualitative textual analysis of ten blog posts published on the 
JKL Blog and process seeking interview with the person in charge of the same 
blog. 
 
Main results: JKLs’ blogging coincides to the most part with business intelli-
gence, with the exception that the information doesn’t relate directly to the com-
pany’s’ main activities. This is mainly due to that they can’t publish information 
about their customers or competitors. Instead they want to expose the broad 
knowledge the company possesses, and thereby create goodwill towards their 
target groups. JKL can therefore be said to contribute with a different aspect to 
business intelligence. The blog also uses an asymmetrical PR-model with two 
way communication but no deep dialogue. This is not, as Grunig and Hunt argue, 
due to their claiming to be right in every matter, but rather to the nature of the 
comments given. Feedback on the blog posts is none the less important to JKL, 
mainly to correct and bring nuance to the information. 
 
Key words: Blogging, corporate blogging, public relations, symmetri-
cal/asymmetrical communication, one way/two way communication, communica-
tion strategy, business intelligence. 
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SAMMANFATTNING 
 
Denna uppsats handlar om bloggar, en sorts dagboksliknande diskussionsforum 
på Internet, och tillämpningen av dessa i företag. Syftet är att klargöra vilken in-
formation som kommuniceras i PR-byrån JKL:s blogg, hur den kommuniceras, 
hur den relaterar till och eventuellt avviker från teori inom det aktuella kommuni-
kationsområdet, samt vilka strategiska beslut som ligger till grund för bloggingen. 
På ett mer övergripande plan har jag haft som mål att bidra till förståelsen för ett 
ännu mycket outforskat ämne, corporate blogging, med fokus på dess tillämpning 
inom PR-branschen. 
 
För att göra detta har jag använt mig av en metod som till stor del kan benämnas 
som teoriutvecklande eftersom den delvis syftar till att finna och förklara tillämp-
ning av ett fenomen som avviker från teori inom det aktuella området. I klassifice-
ringen av innehållet i JKL:s blogg har jag använt en kvalitativ innehållsanalys där 
jag ställt informationen, i form av blogginläggen, mot teoribildningen kring om-
världsbevakning. De kommunikativa aspekterna av företagets blogging har, även 
här i en kvalitativ textanalys, ställts mot James Grunig och Todd Hunts PR-
modeller. Slutligen har strategierna bakom JKL:s blogging klargjorts genom en 
intervjuundersökning av processökande karaktär. 
 
De huvudsakliga resultaten av analyserna har bland annat visat att JKL:s blogging 
till stor del sammanfaller med omvärldsbevakning. Ett undantag är dock att in-
formationen som publiceras i bloggen inte direkt kan relateras till företagets verk-
samhet i form av dess vanliga aktiviteter. Detta beror i hög grad på att de inte kan 
publicera information om sina kunder, konkurrenter och projekt eftersom risken 
att informationen slår tillbaka på dem i form av negativ publicitet är för hög. I 
stället vill de visa den breda kunskap företaget och dess anställda besitter och 
därmed skapa goodwill gentemot sina intressenter. JKL kan därmed sägas bidra 
med ett nytt angreppssätt på omvärldsbevakning. 
 
Vad gäller de kommunikativa aspekterna av bloggingen har resultaten bland annat 
visat att JKL använder en asymmetrisk tvåvägsmodell, enligt Grunig och Hunts 
definition. Detta innebär huvudsakligen att de tillämpar tvåvägskommunikation 
men utan en djupare dialog med intressenterna. Valet av denna sorts kommunika-
tion beror inte, som Grunig och Hunt argumenterar, på att företaget anser sig ha 
rätt i alla frågor, utan snarare på naturen hos de kommentarer som ges till inläg-
gen. Trots bristen av dialog värderar JKL feedback högt, framför allt då den kan 
tillrättalägga och nyansera informationen. 
 
Uppsatsen avslutas med en diskussion som bland annat problematiserar bilden av 
PR och tvåvägskommunikation samt lyfter upp de sätt på vilket den aktuella 
kommunikationen innebär en ny tillämpning av omvärldsbevakning. 
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1  INLEDNING 
 
1.1  PROBLEMFORMULERING 
 
”Blogg, vad är det?” Frågan har varit mer av en regel än ett undantag när jag har 
förklarat mitt uppsatsämne för vänner och bekanta. Men under arbetets gång har 
allt fler mail dykt upp i min inbox med tips på artiklar och TV-sändningar inom 
området.  
 
På senare tid har nämligen allt större medieuppmärksamhet i Sverige riktats mot 
ett relativt nytt och i synnerhet okänt webbfenomen, bloggar. Dessa specialutfor-
made diskussionsforum på Internet används av alla sorters människor, från pri-
vatpersoner som skriver om sina husdjur till politiker som kommunicerar med 
väljarna. Riksdagen utreder möjligheterna att blogga på sin hemsida och debatter 
om fenomenet förs i tidningar så väl som i TV. Sammanlagt finns flera miljoner 
bloggar på nätet och utvecklingen är snabb, inte minst i Sverige. 
 
Vad färre vet är att bloggar även används flitigt som kommunikationsverktyg i 
företag. På det interna planet pågår diskussioner om huruvida bloggarna kan ersät-
ta intranätet och externt konkurrerar de till exempel med nyhetsbrev och traditio-
nella webbsiter. I USA finns åtskilliga exempel på stora företag som framgångs-
rikt använder sig av corporate blogging, som det vanligen benämns, medan man i 
Sverige får leta länge för att hitta motsvarigheter. PR-branschen har dock till viss 
del tagit det till sig och i dagsläget använder fem byråer bloggar för att kommuni-
cera med sin omgivning. Den största av dessa är JKL, som även har bloggat 
längst, sedan januari 2004. 
 
Eftersom blogging är en relativt ny företeelse finns mycket lite skrivet på områ-
det, framför allt inom den akademiska världen. Än mindre forskning, i stort sett 
ingen, finns att hitta om corporate blogging varför detta enligt min mening blir 
mycket intressant att studera. Denna uppsats kommer att undersöka svensk corpo-
rate blogging och närmare bestämt hur PR-byrån JKL tillämpar det i sin strategis-
ka kommunikation samt vilka strategier och överväganden som ligger till grund 
för de val som gjorts i samband med uppstarten. 
 
En särskilt intressant aspekt av JKL:s blogging är den information som publiceras 
i blogginläggen och som företaget benämner som omvärldsbevakning. Stor vikt i 
undersökningen kommer därför att läggas vid att ställa de publicerade texterna 
mot teori på området och klargöra de strategiska valen bakom resultatet. 
 
 
1.2  SYFTE 
 
Syftet med denna uppsats är att klargöra vilken information som kommuniceras i 
PR-byrån JKL:s blogg, hur den kommuniceras, hur den relaterar till och eventu-
ellt avviker från teori inom det aktuella kommunikationsområdet, omvärldsbe-
vakning, samt vilka strategiska beslut som ligger till grund för bloggingen. Detta 
med ett övergripande syfte att bidra till förståelsen för ett ännu mycket outforskat 
ämne, corporate blogging, med fokus på dess tillämpning inom PR-branschen 
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1.3  FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Följande frågor som relaterar till uppsatsens syfte kommer att utgöra utgångs-
punkten för min undersökning. Det är även dessa frågor som kommer att besvaras 
i analysdelen av uppsatsen. 
 

o Inom vilken teoribildning för organisationskommunikation faller den in-

formation som publiceras i JKL:s blogg? 

o Skiljer sig informationen på något sätt från denna teoribildning? 

o Hur kommuniceras informationen i JKL:s blogg? 

o Vilka strategiska överväganden ligger till grund för kommunikationen i 

bloggen och dess innehåll? 

 
 
1.4  DISPOSITION 
 
Den fortsatta framställningen är disponerad på följande sätt. I uppsatsen andra 
kapitel kommer en bakgrund för företeelserna blogging och corporate blogging att 
presenteras. Aspekter som tas upp i samband med blogging är bland annat vad 
som utmärker en blogg, företeelsens genomslag och historia samt vad bloggar 
används till. Avsnittet avslutas med en genomgång av forskning som bedrivs och 
har bedrivits inom området. Därefter ges en bakgrund till corporate blogging och 
olika aspekter av företeelsen. 
 
Kapitel tre presenterar de teorier som utgör en bakgrund för uppsatsen och som 
används i analysen. Den teoretiska ramen utgörs av organisationskommunikation, 
närmare bestämt PR och omvärldsbevakning. Det fjärde kapitlet beskriver de me-
toder som används i analysen av JKL:s användande av corporate blogging. Detta 
sker genom en redogörelse för hur de utvalda kommunikationsmodellerna an-
vänds övergripande och i textanalysen samt vilken typ av intervju jag valt och 
varför. 
 
I kapitel fem kommer de textanalyser och den intervjuundersökning som ska leda 
till uppsatsens slutsatser att genomföras. Först kommer innehållet i JKL:s blogg 
att ställas mot teori om omvärldsbevakning och sedan kommer bloggens kommu-
nikativa aspekter att ställas mot Grunig och Hunts PR-modeller. I analysens sista 
del klargörs de strategiska valen bakom företagets blogging genom en intervju 
med den huvudansvarige för bloggen. Uppsatsen avslutas i kapitel sex med en 
diskussion kring uppsatsens resultat. 
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2  BAKGRUND 
 
I detta kapitel kommer företeelserna blogging och corporate blogging att presente-
ras. Aspekter som tas upp i samband med blogging är bland annat vad som ut-
märker en blogg, företeelsens genomslag och historia samt vad bloggar används 
till. Därefter kommer huvudämnet för denna uppsats, corporate blogging, att pre-
senteras. Med en genomgång av artiklar, uttalanden av sakkunniga och den be-
gränsade akademiska litteratur som finns på området är målet att bidra till förstå-
elsen för blogging och corporate blogging samt deras användningsområden. 
 
 
2.1  BLOGGING 

2.1.1  DEFINITIONER 
 
Hittills i uppsatsen har bloggar endast presenterats som en sorts diskussionsforum 
på Internet. I detta kapitel kommer fenomenet att beskrivas mer ingående. Efter-
som denna uppsats snarare fokuserar på användningen och inte de tekniska aspek-
terna av blogging kommer dessa inte att behandlas mer än ytligt. Bloggar kan 
sägas utgöra en form av community, en mötesplats på Internet där människor kan 
diskutera och dela dokument med varandra.1 I boken Into the Blogosphere ges en 
definition av bloggar: 
 

”…blogs are best described as web sites that are updated frequently, 
most often with links to other sites and commentary on the other sites’ 
content”2 
 

Författarna till samma bok beskriver vidare utmärkande egenskaper hos bloggar. 
De kan till exempel behandla ett eller flera ämnen, spegla vad författaren är in-
tresserad av vid åtskilliga tidpunkter och de kan ha en eller flera innehavare, så 
kallade bloggare3. Men vad som främst karaktäriserar bloggar är enligt författar-
na deras form och funktion, framför allt att blogginläggen är tidsmärkta med det 
senaste inlägget längst upp, vilket skapar en bakvänd kronologisk ordning4. And-
ra beskrivningar stämmer väl överens med det ovanstående. I uppsatsen Blogging 
as Social Activity, or, Would You Let 900 Million People Read Your Diary ges 
följande, mer utförliga, definition av fenomenet blogging: 
 

”Weblogs, or ’blogs’, are frequently updated webpages with a series of 
archived posts, typically in reverse-chronological order. Blog posts are 
primarily textual, but they may contain photos or other multimedia 
content. Most blogs provide hypertext links to other Internet sites, and 
many allow for audience comments.”5 

 
Jenny Isaksson och Steffanie Müller ger i C-uppsatsen Blogging – virtuella of-
fentliga samtal, genom exempel från en befintlig blogg, definitioner på blogging-
relaterade begrepp. Dessa klargör några av de utmärkande dragen hos mediet. Att 

                                                 
1 Karaszi (2004) s. 458. 
2 Gurak et al. (2004) Introduction 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Nardi et al. s. 1. 
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blogga avser handlingen att uppdatera bloggen med nytt material. Det nätverk 
som vuxit upp kring bloggarna kallas för bloggosfären och en viktig aspekt som 
bidrar till bloggarnas genomslag och användbarhet är så kallade permalänkar. 
Denna förkortning av ordet permanentlänk avser hyperlänken som finns direkt 
under inlägget och som hänvisar till inläggets egna Internetadress. Permalänkar-
na används när man vill fortsätta en diskussion i en annan blogg och genom en 
länk referera till det aktuella inlägget. Hänvisningar i texten genom hyperlänkar 
till informationskällan är enligt Isaksson och Müller en viktig aspekt av blog-
gingen eftersom läsaren då, genom den öppna källredovisningen, snabbt kan stär-
ka sin uppfattning om inläggets relevans och trovärdighet.6 Enligt Svenska Dag-
bladet har en domstol i Kalifornien till och med dömt att man, vid kommentarer 
om företags produkter i bloggar, alltid måste ange källa7. Länkningen kan även 
tjäna som kontextualisering vid uppstarten av en ny diskussion. Ännu ett element 
som utmärker bloggar är kommentarfunktionen. Denna innebär att man kan ge 
kommentarer till enskilda inlägg och dessa samlas sedan under detsamma. Alla 
bloggar använder sig däremot inte av denna funktion.8  
 
Vid sidan om den egentliga bloggen finns vanligen en mängd länkar som både 
hänvisar till inlägg och kommentarer inom bloggen samt till andra bloggar som 
innehavaren är intresserad av. De ovan beskrivna egenskaperna visar enligt min 
mening även på skillnaderna mellan bloggar och liknande fenomen, såsom vanli-
ga Internetbaserade diskussionsforum.  
 
Nedan visas hur ett blogginlägg kan se ut. Exemplet, som är taget från PR-byrån 
JKL:s blogg, innehåller de ovan nämnda beståndsdelarna: permalänk (nedanför 
inlägget), hyperlänkar till källor (det understrukna ordet i brödtexten) och kom-
mentarfunktion (vid sidan om permalänken). Vid sidan av inlägget syns hyper-
länkar till andra, nyligen publicerade inlägg samt till företagets bloggarkiv. 
Längst ner i inlägget finns även en hyperlänk med texten trackback. Detta är ett 
verktyg som bloggaren använder för att göra en annan bloggare eller innehavare 
av en webbsite uppmärksam på att han/hon har skrivit om dennes ämne (i detta 
fall SVD Näringslivs nätupplaga). 

                                                 
6 Isaksson och Müller (2003) s. 8 ff. 
7 ”USA: Bloggare får inte dölja källor” (2005) 
8 Isaksson och Müller (2003) s. 8 ff.  
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Figur 1: Exempel på ett blogginlägg9 
 
 
Bloggar används i en mängd olika syften. Privatpersoner skriver om allt från vad 
de gör om dagarna till den politiska agendan. Nyligen startade finansborgarrådet 
Annika Billström en blogg10 och en av de mest aktuella bloggrelaterade diskus-
sionerna i Sverige handlar om huruvida riksdagen ska uppföra en blogg på sin 
webbsite för att mer effektivt kunna kommunicera med väljarna. Ledamoten To-
bias Billström lämnade i september 2004 in en motion i ärendet11. Även i före-
tagsvärlden används bloggarna som ett strategiskt kommunikationsverktyg, vil-
ket kommer att presenteras närmare i avsnitt 2.2.  
 

2.1.2  HISTORIA 
 
Webloggar, eller bloggar, har på relativt kort tid blivit ett vidspritt fenomen, 
främst i USA. I Sverige är det bland allmänheten däremot fortfarande tämligen 
okänt. Det stora genomslag som bloggingen har fått kan exemplifieras med att 
antalet bloggar idag, enligt tidningen Businessweek, är uppe i nästan nio miljo-
ner12. Även om detta genomslag skett på senare tid daterar de första bloggarna 
tillbaks till 199413.  
 
Rebecca Blood, skribent och författare, bland annat av boken The Weblog Hand-
book, redogör på sin webbsite för bloggingens historia. Enligt henne tog fenome-
net fart ordentligt under 1999 för att snabbt utvecklas från att vara relativt oskilj-
bart från en vanlig webbsite till att utgöras av de egenskaper som beskrevs i före-
gående avsnitt. Det var även under 1999 som en mängd användarvänliga verktyg 
                                                 
9  ”JKL Blog” (2005) 
10  ”Annikas blogg” (2005) 
11 ”Motion till riksdagen 2004/05:K242” (2004) 
12 ”Blogs will change your business” (2005) 
13 Gurak et al. (2004) Introduction 
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för bloggpublicering lanserades, bland andra Blogger, Edit This Page och Grok-
soup. Dessa utgjorde enligt Blood upptakten till den explosionsartade utveckling-
en inom bloggområdet. Till skillnad från de tidigare bloggarna, som var rena 
länkbaserade webbsidor, kunde nu nästan alla, utan specialkunskaper, starta och 
driva en blogg. Hon hävdar också att detta innebar en omdefiniering av media. 
Denna kommer sig av att den passiva publiken i och med bloggarna hade blivit 
aktiv, alltså deltagande i kommunikationen. Blood reflekterar vidare över varför 
bloggar blivit så omåttligt populära och hävdar att det beror på användarvänlighe-
ten där man kan publicera med bara ett klick, i kombination med det fria gräns-
snittet/formen.14 Trots bloggarnas stora genomslag ligger forskningen inom ämnet 
fortfarande i startgroparna, men den har sakteligen börjat ta form. Detta kommer 
att diskuteras mer ingående nedan. 
 

2.1.3  FORSKNING OM BLOGGING 
 
I den ovan nämnda uppsatsen Blogging – virtuella offentliga samtal, konstateras 
att ingen forskning om blogging ännu har genomförts, varken i Sverige eller i 
något annat land15. Uppsatsen är dock från 2003 och forskningen inom ämnet har 
på senare tid börjat ta fart. Några uppsatser eller avhandlingar från Sverige förut-
om den som redan nämnts har jag inte lyckats hitta, men väl från andra länder, 
även om utbudet fortfarande är tunnsått. Den som verkar ha kommit längst är Dr. 
Anne Clyde som är verksam vid institutionen för biblioteks- och informationsve-
tenskap på University of Iceland. Hon har producerat en mängd artiklar, bland 
annat om corporate blogging, vilket utgör huvuddelen i denna uppsats, och boken 
Weblogs and libraries från 2004 om bloggar som kommunikationsverktyg i bib-
lioteksväsendet.16 En snabb överblick över den aktuella bloggforskningen indike-
rar för övrigt att bibliotek är den institution som i störst utsträckning har tagit till 
sig företeelsen. 
 
En annan bok på området som har publicerats är den tidigare nämnda Into the 
Blogosphere. Den är ett samlingsverk innehållande 20 uppsatser rörande bloggar, 
skrivna vid olika amerikanska universitet. Dessa uppsatser berör olika ämnesom-
råden såsom retorik, sociologi, cultural studies, lingvistik och pedagogik17. Isaks-
son och Müllers uppsats, som jag redan nämnt, är en kvalitativ studie som be-
handlar hur svenska bloggar kan fungera som offentliga samtal18, och utgör som 
sagt det enda svenska vetenskapliga bidraget inom bloggingområdet. 
 
Susan C. Herring, professor i informationsvetenskap vid Indiana University,  har 
tillsammans med tre kollegor skrivit rapporten Bridging the Gap – A Genre Ana-
lysis of Weblogs. Syftet med denna var att genrebestämma 203 slumpvis utvalda 
bloggar och jämföra dem med de allmänna uppfattningarna som existerar om 
bloggars genrer19. Denna typ av undersökning är populär inom bloggforskningen 
och även i Into the Blogosphere förekommer en liknande uppsats; Blogging as 

                                                 
14 Blood (2000) 
15 Isaksson och Müller (2003), s. 23. 
16 ”Weblogs and Libraries” (2004) 
17 Gurak et al. (2004) 
18 Isaksson och Müller (2003) 
19 Herring et al. s. 1. 



 12

Social Action – A Genre Analysis of the Weblog. Vid University of Minnesota 
skriver doktoranden Clancy Ratcliff sin avhandling om genus och blogging. Hon 
har bland annat konstaterat att blogging har ett stort genomslag inom kommuni-
kationsområdet, inte minst vad gäller politisk kommunikation20. 
 
Dessa exempel på färdig och pågående forskning om blogging är endast ett urval, 
men visar enligt min mening på hur brett ämnet är och hur flera olika aspekter av 
det kan studeras. På området corporate blogging är, förutom inom biblioteksvä-
sendet som jag tidigare nämnt, både pågående och färdig forskning svår att hitta. 
Jag har själv endast lyckats hitta en avhandling, skriven av George Dafermos vid 
University of Sunderland i Grekland. Denna handlar, kortfattat, om hur blogging 
kan göra ett företag mer mänskligt21. Eftersom Dafermos avhandling till synes 
utgör all forskning på området kommer den att spela en stor roll i min kartlägg-
ning av företeelsen corporate blogging. 
 
 
2.2  CORPORATE BLOGGING 

2.2.1  EN INTRODUKTION 
 
Eftersom corporate blogging är ett relativt nytt fenomen, framför allt i Sverige, 
finns som nämnts ovan nästan ingen forskning på området. En av de få svenska 
användarna och förespråkarna är Fredrik Wackå, VD för företaget W PR & In-
formation, som har utnyttjat coporate blogging som kommunikationsverktyg se-
dan 2000. Han har dedikerat en webbsite, cororateblogging.info, till att öka för-
ståelsen för fenomenet. Bland annat nämner han där sin uppfattning, att majorite-
ten av professionella kommunikatörer i världen inte har kunskap om vad corpora-
te blogging kan göra för ett företags strategiska kommunikation. Wackå de-
finierar begreppet som: 
 

”…a blog published by, or with the support of, an organization to reach 
that organizations goals.”22 
 

Enligt Wackå finns många fördelar med företagsbloggar. Hans två huvudargu-
ment är att det inte kostar något att börja blogga och att man inte behöver kunna 
till exempel html-kodning för att hantera dem. Ett problem i uppstartandet av fö-
retagsbloggar är enligt honom huruvida man ska publicera dem på företagets offi-
ciella webbsite eller på en separat sida. Resonemanget resulterar i att om man vill 
presentera någon på företaget som en expert är det bättre med en extern webbsite 
medan det är bättre att använda den officiella siten om man vill bygga relationer.23 
 
George Dafermos vid University of Sunderland i Grekland står för en av de få 
avhandlingarna som skrivits på ämnet, Blogging the Market – How Weblogs are 
turning corporate machines into real conversations. Han går så långt i sin be-
skrivning att han tillskriver bloggar effekter som organisatorisk decentralisering 
och omvälvning av ledarskapets omfattning. Vidare hävdar Dafermos att med rätt 

                                                 
20 “Serving Urban Communities” (2005) 
21 Dafermos (2003) 
22 “Corporateblogging.info” (2005) välj: What is it? 
23 Ibid. välj: How to publish them? 



 13

användning, utan allt för omfattande styrning, kan bloggar skapa en effektivare 
kommunikation med alla intressenter, oavsett hur nära företaget de står. Det mest 
revolutionerande är enligt honom att makten över kommunikationen i företaget 
flyttas från ledningen till de anställda, som har specialkunskaper inom sina områ-
den och kan kommunicera med en mer human röst.24 
 
En av de mest revolutionerande aspekterna av corporate blogging är enligt Da-
fermos något som han kallar collaborative filtering, vilket ungefär blir ”samver-
kande filtrering” på svenska. Detta innebär att oganisationen, eller innehavaren av 
bloggen, låter utomstående personer diskutera till exempel en ny produkt på den 
egna bloggen. Han exemplifierar detta med online-bokföretaget Amazon.com som 
låter kunder lägga upp egna recensioner på en bloggliknande del av deras webbsi-
te. Författaren av boken eller andra personer kan sedan kommentera recensionen 
och förhoppningen är att detta ska öka efterfrågan eftersom en utomstående, mer 
pålitlig bild av produkten ges.25 
 
En artikel i Washington Post pekar på skillnaderna mellan en företagsblogg och 
ett företags traditionella nyhetsbrev. Förutom det uppenbara, till exempel använ-
darvänligheten och kommunikationsaspekten, tas intimiteten upp som en viktig 
skillnad. De korta inläggen som ofta är skrivna på ett personligt sätt kan handla 
om allt från företagsstatistik till författarens hund. Detta ger enligt artikeln, och i 
linje med vad som sagts ovan om collaborative filtering, en mer human och tro-
värdig bild av företaget.26 
 
Dr. Anne Clyde vid University of Iceland tar i en artikel i webbtidningen FreePint 
upp mångsidigheten hos corporate blogging. Enligt henne kan bloggarna använ-
das som en informationskanal, som ett medel för tvåvägskommunikation eller 
som en kanal där alla deltagare kommunicerar och bidrar till diskussioner på lika 
villkor. Vidare säger hon att corporate blogging med fördel kan användas både i 
den interna kommunikationen, som ett komplement till intranätet, och i den exter-
na.27 Eftersom denna uppsats är begränsad till att behandla extern kommunikation 
kommer de interna aspekterna dock inte att presenteras ytterligare. 
 
Clyde nämner även ett potentiellt problem med blogging i företag. Det kan enligt 
henne störa företagskulturen om man inom organisationen förespråkar en hierar-
kisk ”uppifrån och ner-struktur”. En huvudaspekt av corporate blogging är nämli-
gen att det präglas av frihet, tillgång och vad Clyde kallar self-management (un-
gefär självstyrning på svenska). Den ideala företagskulturen för optimal använd-
ning av bloggar präglas alltså enligt henne av öppen kommunikation.28 
 
George Dafermos trycker i sin avhandling på vikten av att använda företagspolicy 
i bloggarna. Många företag skriver till exempel, enligt honom, i anslutning till 
sina bloggar att åsikter uttryckta av anställda är personliga och inte att anses som 
företagets. Exempel på andra aspekter som kan vara viktiga att klargöra är att 
bloggaren inte gör några anspråk på objektivitet samt att opassande kommentarer 

                                                 
24 Dafermos (2003) s. 2. 
25 Ibid. s. 29 f. 
26 “Making Blogs More Than Just What’s for Dinner” (2003) 
27 “Enterprise Blogging” (2005) 
28 Ibid. 
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från allmänheten kan komma att tas bort från bloggen.29 I följande avsnitt kom-
mer bloggarnas användningsområden i företags kommunikationsverksamhet att 
presenteras närmare. 
 

2.2.2  EXTERNA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
 
Enligt förespråkare, både från företagsvärlden och den akademiska världen, kan 
bloggar användas till många kommunikationsrelaterade ändamål. I denna 
genomgång av företagsbloggarnas externa användningsområden kommer jag att 
utgå ifrån Dr. Anne Clyde vilken har nämnts tidigare i uppsatsen.30 Dessa är en-
dast exempel på hur blogging kan tillämpas i företag och utgör alltså inte alla 
potentiella användningsområden. 
 
Kommunikation med intressenter 
Bloggar har potentialen att utgöra ett viktigt redskap för företagskommunikation. 
De möjliggör delgivande av realtidsinformation till bland annat kunder, partners 
och investerare, samtidigt som de ger möjligheter till tvåvägskommunikation. 
 
Marknadsföring 
Som ett marknadsföringsverktyg utgör bloggen ett utmärkt sätt att skapa kontakt 
med potentiella kunder. De ger möjlighet till information och diskussion om fö-
retaget och dess produkter. Det är svårt att ge mått på vilken resultateffekt blog-
garna har på företaget, men många antar att kunder som håller sig uppdaterade på 
marknadsföringsbloggen har en större tendens att bli trogna och återkommande 
kunder. 
 
Nyhetsbrev 
Eftersom bloggen utgör en sorts onlinepublicering kan den ersätta ett företags 
traditionella nyhetsbrev och samtidigt erbjuda ytterligare mervärden. Bloggarna 
kan visserligen, på ett traditionellt vis, begränsas till envägsinformation, men 
kommentarfunktionen kan utgöra ett värdefullt tillskott till brevet. 
 
Andras bloggar som informationskälla 
Bloggar kan vara värdefulla som informationskällor för företag. Det finns speci-
ella verktyg för att bevaka olika bloggar och webbsiter, till exempel så kallade 
RSS-flöden. Denna typ av verktyg kan bland annat hitta bloggar som liknar de 
bloggar som företaget redan bevakar. 
 

2.2.3  EXEMPEL FRÅN NÄRINGSLIVET 
 
En användare av corporate blogging som uppmärksammats, både av branschen 
och av media, är Robert Scoble på Microsoft. Han började blogga som anställd 
på det japanska teknologiföretaget NEC, där han gav teknisk support och feed-
back med fokus på ärlighet om företaget. Microsoft märkte vilken effekt Scoble 
hade på kunder och anställde honom. Bloggen som hölls utanför företagets offi-

                                                 
29 Dafermos (2003), s. 49 ff. 
30 ”Enterprise Blogging” (2005) (gäller samtliga exempel) 
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ciella webbsite, vilket stämmer överens med vad som nämndes tidigare i uppsat-
sen om experter som bloggar, kunde beröra allt från expertis till Scobles hund. 
Detta har givit Microsoft ett mjukare ansikte än det som tidigare uppvisats.31 
 
En annan företagsbloggare är Greg Hoffman på The Security Awareness Com-
pany, ett av de största företagen inom säkerhetsinformation. Vid en produktlanse-
ring med mycket begränsad reklambudget prövade han att nå marknaden via 
blogging. VD:n bidrog ofta med anekdoter och relevant information och Hoff-
man tillskriver bloggen en stor del av varumärkesbyggandet som har lett till före-
tagets ledande position i branschen. The Security Awareness Company har även 
sett påtagliga resultat av sitt bloggande. På branschmässor har många lovordat 
bloggen och trafiken på deras webbsite har ökat markant.32 
 
Bland storföretagen som bloggar märks även Nike. De har, i samarbete med före-
taget Gawker Media, upprättat en blogg på en separat webbsite. Något som ut-
märker bloggen är bland annat att inlägg endast publicerades under en period av 
20 dagar, även om de fortfarande kan läsas. En annan aspekt som gör den ovanlig 
är att den till stor del utgörs av filmklipp relaterade till Nike och ett av deras pro-
jekt, Art of Speed. Filmerna har skapats av diverse designers och filmskapare och 
en del av bloggens strategi är att företagen ska förknippas med dessa.33 
 
Mjukvaruutvecklaren Macromedia har också tagit corporate blogging på allvar. 
De har upprättat en webbsite enbart för bloggar uppdelade i kategorier, bland 
annat anställda, datorprogram och teknik. Företagets egna bloggar fokuserar till 
stor del på teknisk support och därtill relaterade diskussioner, men de har även en 
mycket lång länklista till externa bloggar, dedikerade till deras produkter. Ett 
exempel på till vilken grad Macromedia använder sig av blogging i sin strategis-
ka kommunikation är att 30 av företagets anställda har egna bloggar på webbsi-
ten.34 
 
 
2.3  JKL 
 
Den företagsblogg som analyseras i denna uppsats tillhör PR-byrån JKL, som 
grundades i Stockholm 1985. Idag är företaget, under namnet JKL Group, ett av 
Nordens ledande inom strategisk kommunikation med cirka 100 anställda och 
kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Köpenhamn samt Helsingfors. I JKL Group 
ingår även de specialiserade företagen PR-fabriken och Move PR.35 På företagets 
webbsite sammanfattar de sin affärsidé: 
 

” JKL’s mission is to create success stories through communication and 
to be a premier meeting place for people who want to use communica-
tion to achieve measurable value.”36 
 

                                                 
31 “Chief Humanising Officer” (2005) 
32 “Corporateblogging.info” (2005) välj: Testimonials 
33 “The Art of Speed” (2004) 
34 “Markme.com” (2005) 
35 ”JKL: Creating Tomorrow’s Success Stories Through Communication” (2005) välj: About 
36 Ibid. välj: About och Mission 
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JKL vill alltså skapa värde för företag i relation till anställda, aktieägare, kunder 
och samhället genom strategisk kommunikation. Områden inom vilka de kan göra 
detta inkluderar förhandlingar vid sammanslagningar, påverkan av aktievärde, 
skapande av ett fördelaktigt anseende, kriskommunikation, finansiell kommunika-
tion samt varumärkesbyggande och public affairs.37 Dessa exempel utgör dock 
inte någon begränsning företaget har satt upp, utan deras tjänster innefattar alla 
områden inom strategisk kommunikation.38 JKL erbjuder även expertis för en 
mängd olika branscher. Just nu ligger fokus på bland andra bank, finans, telecom, 
energi, byggnad, transport, media, industri, IT, läkemedel och försäkringar.39 
 
 
 

                                                 
37 ”JKL: Creating Tomorrow’s Success Stories Through Communication” (2005), välj: Solutions 
och Measurable Value  
38 Ibid. välj: Solutions och Services 
39 Ibid. välj: About och Industry Recognition 
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3  TEORI - ORGANISATIONSKOMMUNIKATION 
 
I detta avsnitt redogör jag för de teorier som utgör en bakgrund för uppsatsen och 
som används i analysen. Den teoretiska ramen utgörs av organisationskommuni-
kation, framför allt PR och omvärldsbevakning. 
 
Innan vi går in på ämnet organisationskommunikation kan det, för förståelsens 
skull, vara lämpligt att beröra vad kommunikation är och hur det förhåller sig till 
begreppet information. Larsåke Larsson, docent i medie- och kommunikationsve-
tenskap, definierar kommunikation som en process genom vilken människor ska-
par kontakt med varandra med vikt vid att det är en gemensam aktivitet mellan 
de involverade. Detta ter sig naturligt om man vet att ordet kommunikation 
kommer från grekiskans communicare som betyder att göra något gemensamt.40 
Information definieras som det som utbyts vid kommunikation, alltså innehållet i 
processen. Larsson menar att begreppet är mångsidigt och svårt att definiera. I 
företagsvärlden använder man det till exempel ofta som envägskommunikation 
till skillnad från den ovan beskrivna tvåvägskommunikationen.41 
 
Organisationskommunikation brukar delas in i två delar; marknadskommunika-
tion och public relations. Marknadskommunikation handlar om företags aktivite-
ter som direkt relaterar till deras produkter och tjänster. Begreppet likställs dock 
inte med marknadsföring som är ett vidare begrepp, innefattande bland annat 
prissättning och organisatoriska förbättringar.42 I förhållande till marknadskom-
munikation kan public relations, eller planerad kommunikation, förklaras som all 
övrig formell intern och extern kommunikation.43 Begreppen är dock ibland svå-
ra att hålla isär, eftersom verksamheterna ofta går in i varandra. Till exempel har 
relationsmarknadsföring, som fokuserar på relationer och interaktion fått ökad 
betydelse på senare tid.44 Public relations, som hädanefter benämns som PR, 
kommer att presenteras närmare nedan. 
 
 
3.1  PR 
 
PR har hittills i uppsatsen endast berörts på ett ytligt plan, då definierat som den 
formella kommunikationen som inte direkt relateras till produkter och tjänster. 
Begreppet uppkom någon gång på mitten av 1900-talet i USA och England, då 
det till största delen innefattade mediekontakter för skapande av publicitet.45 En-
ligt författarna till Stora PR-boken har begreppet utvecklats med tiden och haft 
olika betydelser. Många hävdar till exempel fortfarande att PR endast handlar om 
företags mediekontakter, men idag innefattar det en mängd olika verktyg, till 
exempel seminarier och Internet. Det rymmer även fler områden, bland andra 
finansiell kommunikation, krishantering och marknads-PR.46 I en mer utvecklad 
definition av PR tas faktorer upp som att det handlar om en ledningsfunktion, att 

                                                 
40 Larsson (2001), s. 26. 
41 Ibid. 
42 Ibid. s. 30. 
43 Ibid. s. 27. 
44 Ibid. s. 30 f. 
45 Harrison (2000), s. 30. 
46 Karaszi (2004), s. 9. 
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man i denna upprätthåller en för alla parter fördelaktig relation, samt att de in-
blandade intressenterna har inverkan på företagets överlevnad och framgång.47 
 
I definitioner av PR används ofta ordet publiker för att beskriva de intressenter 
som företag vill kommunicera med. Dessa kan till exempel vara anställda, leve-
rantörer, kunder eller konkurrenter. Olika publiker har olika grad av inverkan på 
företaget och en viktig uppgift inom verksamheten är att kartlägga publikerna 
samt att komma överens om hur de ska nås.48 Shirley Harrison nämner i boken 
Public Relations – an introduction några av de vanligaste PR-aktiviteterna. Inom 
området faller bland annat produktion av filmer, broschyrer och andra trycksaker. 
Relationer med media upprätthålls eftersom de utgör en viktig kanal till företags 
publiker. Förutom att detta ökar chanserna till publicitet i pressen, tjänar även 
journalisterna på det då de med goda kontakter kan få större tillgång till informa-
tion om företaget. En stor del av PR är även att arrangera events, såsom konfe-
renser, mässor och banketter, samt att agera rådgivare inom kunskapsområdet åt 
företagets ledning.49 
 
Den kommunikationsverksamhet en PR-avdelning bedriver är alltså inte begrän-
sad till medierelationer. Ytterligare områden är medarbetarrelationer, samhälls-
kontakter, konkurrent- och partnerrelationer, investerarrelationer samt kontakter 
med riksdag och regering.50 Det senare kallas ofta för lobbying och syftar på pla-
nerade aktiviteter med avsikt att påverka politiska beslut och lagstiftning. Denna 
del av PR har i vissa kretsar dåligt rykte och är förknippad med manipulation och 
orättvisa, medan andra hävdar att den gynnar demokratin. I vissa länder krävs att 
man är registrerad för att få utöva lobbying.51 
 
Jag har hittills endast berört nyttan av PR-verksamhet ytligt. Enligt en modell 
som presenteras i Stora PR-boken handlar det om att påverka kunskap, attityder 
och beteenden. Författarna utvecklar nyttan genom att beskriva att PR är lönsamt, 
till exempel eftersom man genom påverkan indirekt kan generera resurser till 
verksamheten. PR skapar även delaktighet, bland annat då människor får mer 
kunskap om något område, vilket bidrar till att undvika missförstånd. En annan 
nytta är att man genom klokt utformad information kan skapa respekt, både för 
den egna organisationen och gentemot sina intressenter. Slutligen är det ibland 
nödvändigt att informera eftersom viss informationsverksamhet är lagstadgad.52 
 

3.1.1  PR OCH INFORMATIONSTEKNOLOGI 
 
Det är idag svårt att tänka sig ett företag utan Internet, men det var så sent som 
mitten av 90-talet den digitala revolutionen startade. Mobiltelefoner, datornät-
verk och e-post har blivit standard och används flitigt, inte minst inom PR-
verksamheten. Numera förväntas svar på ett brev samma dag som det skickades 

                                                 
47 Karaszi (2004), s. 9. 
48 Harrison (2000), s. 4. 
49 Ibid. s. 10 ff. 
50 Wilcox (1997), s. 10. 
51 Harrison (2000), s. 167 f. 
52 Karaszi (2004), s. 13 ff. 
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och kraven på företag och framför allt deras informations- eller PR-avdelning har 
därmed ökat i snabb takt.53 
 
Ett exempel på krav som ställs på företag i och med Internet är att de bör sökord-
soptimera, det vill säga se till att sökmotorer hittar till företagets webbsite. De 
bör även se till att företaget innehar alla relevanta Internetdomäner, till exempel 
företagets namn följt av .com, .se, .net och liknande ändelser. Nyttorna av PR på 
Internet är många. Bland annat finns flera exempel på lyckade kampanjer som 
lanserats online. Genom att på detta vis vara tidigt ute och informera kan man 
skapa efterfrågan på företagets produkter långt innan de finns på marknaden.54 
Detta kan även skapa diskussioner mellan konsumenter och övriga intressenter 
på Internet, något som presenteras mer ingående nedan. Innehållet på Internet är 
dock okontrollerbart vilket innebär att, samtidigt som man kan kringgå journalis-
ter och traditionell media samt direkt få ut sitt budskap, kan vem som helst publi-
cera oriktig och negativ information.55 
 
Ett relativt nytt område inom PR är communities, mötesplatser på Internet där 
människor träffas och bland annat diskuterar och delar dokument med varandra. 
Ett för denna uppsats relevant exempel på detta är bloggar. I sin externa kommu-
nikation kan företagen antingen skapa egna communities eller delta i redan exi-
sterande som används av viktiga målgrupper. Vid startandet av en egen mötes-
plats brukar det framhållas som viktigt att företaget, vid sidan om den egna nyt-
tan, tänker på vad de kan tillföra målgrupperna. Företaget tjänar på användandet 
genom starkare och i synnerhet mer personliga relationer till publikerna samt 
ovärderlig feedback om produkter och tjänster.56 
 
Även inom medierelationer är Internet en viktig faktor. Journalister använder ofta 
företags digitala pressrum för att få relevant information till artiklar. Exempel på 
innehåll i sådana sidor är presskontaktuppgifter, arkiv med pressmeddelanden, 
organisatoriska fakta, tidigare artiklar om företaget samt pressbilder. Framför allt 
hos yngre journalister har detta blivit en naturlig del i reasearchprocessen.57 
 

3.1.2  GRUNIG & HUNTS PR-MODELLER 
 
James Grunig och Todd Hunts modeller är de mest kända inom PR-forskningen. 
Den vetenskapliga diskussionen kring ämnet involverar ofta deras modellkarta, 
som i hög grad präglas av öppen systemteori, det vill säga att delarna är av stor 
betydelse för helheten och inte kan verka isolerat.58 Grunig och Hunt förklarar 
själva bakgrunden till modellkartan med att företags kommunikation formas på 
olika sätt beroende på organisationskulturen och hur företaget ser på omvärlden. 
Ordet modell syftar i sammanhanget på att de har identifierat fyra typiska sätt att 
kommunicera, som i sin tur består av fem olika kommunikativa aspekter.59 För 

                                                 
53 Karaszi (2004), s. 247. 
54 Ibid. s. 249 ff. 
55 Wilcox (1997), s. 458. 
56 Karaszi (2004), s. 252 f. 
57 Ibid. s. 254 f. 
58 Larsson (2001), s. 46. 
59 Hunt och Grunig (1994), s. 8. 
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att förenkla läsningen kommer jag hädanefter använda Larsåke Larssons svenska 
översättning av modellernas namn. Han benämner dem, i samma ordning som i 
kartan, publicitetsmodellen, informationsmodellen, asymmetrisk tvåvägsmodell 
och symmetrisk tvåvägsmodell.60 Kartan presenteras nedan och beskrivs därefter 
mer detaljerat. 
 

 
 

Figur 2: Grunig & Hunts PR-modeller. Efter Hunt och Grunig (1994)61 
 
 
Publicitetsmodellen och informationsmodellen liknar till stor del varandra efter-
som båda präglas av envägskommunikation och ren spridning av information. De 
skiljer sig dock åt då publicitetsmodellen, utan krav på sanning, gör allt för att 
skapa god publicitet medan informationsmodellen tar en något mer journalistisk 
väg och lägger vikt vid sanningshalten i informationen. Båda dessa modeller är 
asymmetriska, eller obalanserade, vilket innebär att de försöker övertala, men 
låter sig inte övertalas, en direkt effekt av envägskommunikationen. Detta sker 
antingen på ett propagandaliknande sätt, som i publicitetsmodellen, eller genom 
att organisationen endast släpper igenom information som är till dess fördel, som 
i informationsmodellen.62 Ett exempel på hur detta skulle kunna gå till är att ett 
företag som använder sig av informationsmodellen troligen, genom hyperlänkar, 
skulle redovisa källor för påståenden i företagsbloggen, vilket alltså inte borde 
vara fallet enligt publicitetsmodellen. 
 
Även de två följande modellerna, den asymmetriska tvåvägsmodellen och den 
symmetriska tvåvägsmodellen, liknar varandra till viss del eftersom tvåvägs-
kommunikation används i båda. Den asymmetriska modellen skiljer sig dock från 
den symmetriska i att organisationen här är övertygad om sanningen i informa-
tionen och således inte genom till exempel diskussion behöver komma överens 
med publiken. Alltså förhåller det sig tvärtom i den symmetriska modellen. Här 
läggs vikten vid en fortgående dialog som ska resultera i lösta konflikter och 
ökad förståelse för båda parter.63 För att avgöra vilken strategi som används i ett 
visst PR-sammanhang kan alltså faktorerna envägs- eller tvåvägskommunikation, 

                                                 
60 Larsson (2001), s. 47. 
61 Hunt och Grunig (1994), s. 9. 
62 Ibid. s. 8. 
63 Ibid. s. 9. 
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redovisning av källor samt grad av dialog användas. I metodavsnittet redogörs 
mer ingående för hur modellerna kommer att användas i analysen. 
 
Ofta framhålls den symmetriska tvåvägsmodellen som en idealmodell. Förutom 
att den genererar positiva organisatoriska effekter menar skaparna även att den, i 
och med fokuseringen på förhandling och konfliktlösning, innebär en bättre etik. 
Däremot har viss kritik riktats mot den symmetriska modellen. Forskare anser 
bland annat att Grunig och Hunt bortser från positiva effekter som uppkommer i 
asymmetrisk kommunikation. Många hävdar även att symmetrisk kommunika-
tion inte fungerar i verkligheten eftersom samhället är asymmetriskt i och med att 
organisationer alltid har ett asymmetriskt intresse. Som en följd av detta har även 
skaparna av modellerna reviderat sitt tänkande. De har bland annat konstaterat att 
eftersom informatörer ofta har olika motiv använder de framgångsrikt både 
symmetriska och asymmetriska modeller beroende på situationen.64 
 

3.1.3  HARRISONS PLANERINGSMODELL 
 
Den klassiska modellen för hur kommunikationsprocessen fungerar utvecklades 
av Harold Lasswell, ”en av kommunikationsforskningens fäder”, och kan ut-
tryckas med hjälp av fem frågor; vem säger vad, på vilket sätt, till vem och med 
vilken effekt?65 På ett liknande sätt kan modeller för planeringen av företags 
kommunikationsaktiviteter uttryckas i form av frågor. Shirley Harrison har ut-
vecklat en modell baserad på frågorna varför vill vi säga vad till vem, hur gör vi 
det och med vilken effekt?66 Modellen, som presenteras närmare nedan, kommer 
i denna uppsats att fungera som en övergripande analysmodell. Den utgör, mer 
precist uttryckt, en grund för vilka frågor som är relevanta att ställa till texterna 
och intervjuobjekten. 
 

 
 

Figur 3: Modell för kommunikationsplanering. Efter Harrison (2000)67 
 
 

Det första steget handlar om att analysera vad det strategiska målet med kommu-
nikationen är. Detta bör relateras till organisationens övergripande mål och verk-
samhet samt hur den vill positionera sig. Steg två handlar om meddelandet, vad 
som förmedlas i kommunikationen, och steg tre om vem meddelandet riktar sig 
till. De två senare stegen kan verka enkla och oproblematiska, men det är även 
här viktigt med analys. Säger företaget verkligen det de vill säga och har man 
inkluderat alla relevanta publiker i planeringen? Det fjärde steget behandlar med 
                                                 
64 Larsson (2001), s. 48 ff. 
65 Ibid. s. 39. 
66 Harrison (2000), s. 52. 
67 Ibid. s. 53. 
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vilken metod man kommunicerar. Det kan till exempel handla om vilken kanal 
man väljer och huruvida man ska kommunicera med en, få eller flera människor. 
Slutligen kommer man till utvärderingssteget. Utvärdering är ett måste i samband 
med PR-aktiviteter och viktigt att tänka på är att för att kunna mäta effektiviteten 
hos en aktivitet måste man känna till omständigheterna kring ämnet innan den 
utfördes.68 
 
Varför denna modell används som övergripande analysmodell i uppsatsen, samt 
mer ingående hur den kommer att tillämpas och kombineras med andra modeller 
och teorier beskrivs närmare i metodavsnittet. 

 
 
3.2  OMVÄRLDSBEVAKNING 
 
Information ligger till grund för allt vårt handlande, det är därför företag använ-
der sig av omvärldsbevakning.69 Begreppet kan i korta ordalag definieras som 
organiserad uppmärksamhet mot information om omvärlden.70 Denna cirka 15 år 
gamla tradition, som ofta även kallas business intelligence, går ut på att analysera 
faktorer i ett företags omgivning som kan påverka dess verksamhet på något sätt. 
Dessa faktorer är många. I USA till exempel, ligger fokus på konkurrensförmåga 
och den typ av omvärldsbevakning som oftast bedrivs där kallas därför competi-
tive intelligence.71 
 
Information om omvärlden kan delas upp i olika nivåer. En indelning efter huru-
vida informationen har behandlats brukar kategoriseras i bearbetad information 
(till exempel rapporter, artiklar och siffersammanställningar) och obearbetad 
kunskap (till exempel anteckningar). En annan indelning utgår ifrån huruvida 
informationen är internt eller externt genererad och en tredje ifrån ämnesområde. 
Den sistnämnda indelningen utgörs av fyra kategorier; teknisk information, in-
formation om marknaden, politisk/social/juridisk information och information 
om intressenter.72 Omvärldsbevakning kan således passa inom både PR och 
marknadskommunikation. 
 
Företag brukar oftast i sin omvärldsbevakning samla in information om områden 
de redan vet mycket om. Detta görs eftersom man vill kunna bekräfta den upp-
fattning man har om något. De mest effektiva systemen för omvärldsbevakning 
ligger i linje med den organisatoriska miljön och de områden man i övrigt foku-
serar på, men det gäller endast då omvärlden inte förändras mycket.73 
 
På det praktiska planet handlar omvärldsbevakning i mycket om att identifiera 
hot mot företaget och presentera dem som potentiella möjligheter. Om beslutsfat-
tarna lätt kan se möjligheterna är det ett tecken på att omvärldsbevakningen har 
utförts på rätt sätt.74 Det finns många metoder för omvärldsbevakning och att 

                                                 
68 Harrison (2000), s. 53 f. 
69 Frankelius och Rosén (1993), s. 38 
70 Hamrefors (2002), s. 11. 
71 Ibid. s. 11 f. 
72 Frankelius och Rosén (1993), s. 38 f. 
73 Hamrefors (2002), s. 16. 
74 Hamrefors (2002), s. 138 f. 
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försöka redogöra för alla är inte möjligt här. Sven Hamrefors presenterar dock en 
kort sammanfattning av riktlinjer för omvärldsbevakare. Jag redogör för dessa 
nedan.75 
 
Mångfald 
Informationen om företeelser som kan komma att påverka företaget måste präg-
las av en mångfald av perspektiv. Nya personer och andra källor som man vanli-
gen inte använder bör därför föras in. Man ska inte heller använda sig av katego-
riseringar och urval då detta begränsar processen. 
 
Experimenterande 
För att reflektioner kring framtida scenarier lättast ska kunna uppstå bör de olika 
perspektiven som nämndes ovan kombineras i omvärldsbevakningsprocessen på 
alla tänkbara sätt. 
 
Scenarier 
Det är av stor vikt att processen utformas så att den inbjuder till spekulation om 
hur framtidsscenarierna kan komma att utvecklas. Denna spekulation bör även 
röra hur utvecklingen förhåller sig till företagets handlingsområde. 
 
För att komma närmare en bild av hur omvärldsbevakning praktiskt bedrivs har 
Björn Sandström i boken Business Intelligence tagit fram en översiktlig modell 
för de olika delmomenten. Han kallar denna Business Intelligence-cykeln och den 
består av inriktning av informationshämtandet, inhämtning av information, bear-
betning och analys av information samt delgivning av den förädlade informatio-
nen. I centrum av cykeln står alltid det organisatoriska målet som ständigt ska 
vara närvarande i processen.76 
 

 
Figur 4: Business Intelligence-cykeln. Efter Sandström (1998)77 

 
 
En viktig fråga angående omvärldsbevakningen är vilken nytta företag har av 
den. Eftersom informationen måste vara användbar för företaget är det viktigt att 
vara selektiv. Nyttan kan sammanfattas i kunskap, idéer och förutsägelser. An-
vändbar kunskap kan till exempel vara kartläggning av marknader, utveckling av 
produkter eller bedömning av risker. Idéer som är värdefulla för företag kan gälla 

                                                 
75 Hamrefors (2002), s. 139. 
76 Sandström (1998), s. 31. 
77 Ibid. 
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nya produkter och marknader, nya samarbetspartners och projekt eller nya argu-
ment i reklam. Förutsägelser handlar till sist om att analysera möjligheter och hot 
i företagets omgivning samt företagets förmåga för att få en idé om framtidsmöj-
ligheterna.78 
 
Björn Sandström lägger i sin definition av omvärldsbevakning, eller business 
intelligence, stor vikt vid förutsägelser. Han beskriver företeelsen som förädlade 
informationsprodukter som syftar till att kunna se in i och påverka framtiden. 
Vidare går han så långt att han påstår att business intelligence är det viktigaste 
konkurrensmedlet i en organisation, utan vilket man inte kan göra bra affärer.79 
 
Nyttan av omvärldsbevakning är kanske tydligast i exemplet om nya marknader. 
Att förlora en marknad på grund av bristande information är dyrbart. Om ett före-
tag gör inträde på en ny marknad och vinsten av detta underskrider kostnaden av 
informationsinhämtningen så har omvärldsbevakningen varit lönsam. I rena kun-
skapsföretag talas det till och med om att kunskapsflödet är på väg att bli viktiga-
re än kapitalflödet.80  
 
Även informationsteknologin har fått en central roll i utvecklingen av omvärlds-
bevakningen. Företag måste ha förmåga att lära, kommunicera och förändra sina 
beteenden. Därför är det av stor vikt att kunna skaffa rätt information vid rätt 
tillfälle samt att veta hur man på bäst sätt utnyttjar denna. Vi lever i ett kommu-
nikationssamhälle och det är viktigt att teknologin används därefter så att den 
inte enbart blir ett verktyg för de som redan besitter makten över informationen.81  
 
Utifrån vad som sagts i detta avsnitt har jag sammanställt de mest centrala delar-
na av omvärldsbevakning i form av fem frågor som kommer att ställas till de 
analyserade texterna. Svaren på dessa kan enligt min mening ge, om inte ett svar, 
så väl en indikation på huruvida texterna ryms inom ramarna för teorin. Frågorna 
presenteras i avsnitt 4.1.1. 
 
 

                                                 
78 Frankelius och Rosén (1993), s. 39 ff. 
79 Sandström (1988), s. 27 f. 
80 Frankelius och Rosén (1993), s. 45 f. 
81 Pettersson (1998), s. 33 f. 
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4  METOD 
 
Metoden i denna uppsats kan till viss del benämnas som teoriutvecklande med 
avvikande fall-design. I en sådan studie utgår man från empirin och mer precist 
från fall som avviker från teorier kring ämnet. En förutsättning för denna ut-
gångspunkt är att man ska kunna konstatera att en etablerad teori inte stämmer 
överens med det undersökta fallet.82 I detta fall sker konstaterandet genom en 
kvalitativ textanalys som först belyser vilket teoretiskt område innehållet i JKL:s 
blogg faller inom och sedan ställer innehållet mot den relevanta teorin, som i 
denna uppsats utgörs av omvärldsbevakning. För att sedan hitta förklaringsfakto-
rerna till de avvikande fallen använder man sig vanligen av så kallad processpår-
ning. Detta innebär att man kartlägger de överväganden som gjorts av de aktuella 
beslutsfattarna, till exempel genom intervjuer.83 I denna uppsats sker processpår-
ningen genom en intervju med den ansvarige för företaget JKL:s blogg.  
 
Det bör förtydligas att jag inte med denna uppsats gör anspråk på generalisering-
ar som kan leda till fullskalig utveckling av teoribildningen kring omvärldsbe-
vakning, bland annat på grund av att jag endast analyserar ett fall av fenomenet. 
En rent teoriutvecklande ansats skulle även kräva en mer djupgående teoristudie 
samt mer omfattande analyser. Sådana ryms enligt min mening inte inom ramar-
na för denna uppsats. En bättre beskrivning skulle således kunna vara ”början på 
en teoriutvecklande studie”. Utöver denna ansats kommer på samma sätt, genom 
textanalys och processpårning, strategierna bakom den PR-modell som används i 
bloggen att undersökas. 
 
 
4.1  UNDERSÖKNINGSDESIGN 
 
För att få en tydlig struktur och en röd tråd genom analysen har jag valt att an-
vända en övergripande analysmodell, som har presenterats närmare i teorikapit-
let. Eftersom corporate blogging är ett verktyg för företags kommunikation base-
ras denna på en modell för planering av kommunikationsaktiviteter som innehål-
ler de överväganden ett företag vanligen gör i samband med genomförandet. 
Modellen passar även särskilt bra för denna uppsats då en väsentlig del går ut på 
att klargöra strategierna bakom användarnas kommunikativa val. 
 
Modellen, som har utvecklats av Shirley Harrison vid Leeds Metropolitan Uni-
versity, innefattar fem steg; strategiska mål, meddelande, publik, metod och ut-
värdering.84 Dessa utgör de olika delarna av analysen, dock inte i nämnd ordning 
utan efter vilken typ av analys steget tillåter. 
 
Harrisons modell kommer alltså att användas som ett ramverk för analysen. 
Meddelandedelen och metoddelen av modellen kommer att undersökas genom 
textanalys medan publikdelen, strategidelen och utvärderingsdelen kommer att 
utgöras av en intervjuundersökning. Utöver dessa kommer även företagets syn på 
andra användningsområden inom corporate blogging att inkluderas i intervjude-
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len. Indelningen i textanalys och intervjuundersökning grundas i att vissa delar 
av kommunikationsprocessen kan observeras medan andra endast finns som kun-
skap hos utövarna. Nedan förtydligas genom figur 5 hur de olika delarna av Har-
risons modell relaterar till textanalyserna och intervjudelen i min undersökning 
samt till de olika teoretiska områdena. Denna övergripande analysmodell be-
skrivs mer ingående i teoriavsnittet. 
 

 
 
 
 
 

 
Figur 5: Övergripande analysmodell (egen tillämpning av figur 3) 

 

4.1.1  TEXTANALYSERNA 
 
För att klargöra vilken sorts kommunikationsstrategi JKL använder i sin blogg 
samt vilket teorietiskt område innehållet faller inom har jag som en del av min 
undersökning valt att utföra kvalitativa textanalyser och närmare bestämt beskri-
vande sådana. Dessa går ut på att klassificera delar av verkligheten genom att 
jämföra dem med någon form av teoretisk konstruktion.85 För att underlätta läs-
ningen kommer empirin, alltså bloggtexterna att presenteras i direkt anslutning 
till analysen.  
 
I den första delen av textanalysen, som motsvaras av ”meddelandet” i Harrisons 
modell vilken presenteras närmre i föregående avsnitt, kommer frågorna som ska 
besvaras att vara; kan JKL:s blogging klassificeras inom den teoretiska ramen för 
omvärldsbevakning och på vilka områden avviker den potentiellt från teorin?  
 
Teori om omvärldsbevakning har beskrivits i teorikapitlet och motiveringen till 
att jag valt att leta efter avvikande delar beskrivs mer ingående i början av me-
todkapitlet. Analysen genomförs på så sätt att bloggtexterna undersöks utifrån 
följande frågor vilka jag har arbetat fram utifrån den beskrivning av omvärldsbe-
vakning som tidigare givits i avsnitt 3.2. 
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1. Utgörs texterna av information om omvärlden?  
 
2. Ligger informationen i linje med områden företaget vanligen fokuserar på?  
 
3. Passar texterna inom någon av de ämneskategorier av omvärldsbevakning som 
tidigare presenterats i avsnitt 3.2?  
 
4. Kan texterna relateras till faktorer som påverkar företaget?  
 
5. Presenteras informationen som hot mot företaget?  
 
Förutom själva blogginläggen kommer även text i anslutning till dessa som be-
skriver bloggens användningsområde att användas i analysen för att ytterligare 
styrka de slutsatser som där dras. 
 
Eftersom dessa frågor endast utgör huvuddragen av teoribildningen och alltså 
inte kan göra anspråk på att täcka alla aspekter av omvärldsbevakning gör jag 
själv, som jag tidigare nämnt, inte heller anspråk på en fullskalig teoriutvecklan-
de studie. Andra författare hade potentiellt kunnat lyfta fram andra aspekter av 
teorin och därmed fått ett något annorlunda resultat. Men det kvarstår dock att de 
aspekter jag valt utgör delar av teorin som kan belysa skillnader mellan under-
sökningsobjektet och teorin och därmed antyda en ny tillämpning av denna.  
 
Den andra textanalysdelen, som motsvaras av ”metoden” i Harrisons modell, 
syftar till att klargöra vilken typ av kommunikation som används i den undersök-
ta bloggen. Detta görs genom en klassificering baserad på James Grunig och 
Todd Hunts PR-modeller, som i teoriavsnittet presenteras utifrån Hunts egna 
beskrivningar i hans bok Public Relations Techniques. Dessa är relevanta i sam-
manhanget då de är de mest kända PR-modellerna och då de i hög grad präglar 
den vetenskapliga diskussionen kring ämnet PR.86 De faktorer hos modellerna 
som lyftes fram i teoriavsnittet och som således kommer att användas i analysen 
är en/tvåvägskommunikation, advocering av sanning genom hänvisning till källor 
samt grad av dialog. Det sistnämnda innebär hur många gånger feedback ges 
fram och tillbaka mellan sändare och mottagare. 
 

4.1.2  INTERVJUUNDERSÖKNINGEN 
 
Som jag tidigare nämnt kommer den processökande delen av uppsatsen att utgö-
ras av en intervju. Frågorna utgår främst från textanalysens resultat och mer pre-
cist från varför företaget använder sin blogg som de gör, dels relaterat till teori 
om omvärldsbevakning och dels relaterat till kommunikativa aspekter. Eftersom 
processökning handlar om att kartlägga de val som gjorts av beslutsfattare har jag 
som intervjuobjekt valt den huvudansvarige för JKL:s blogg, Billy McCormac. 
Han bör enligt min mening i egenskap av upphovsman vara den mest lämpade att 
ge en så riktig beskrivning av företagets överväganden på området som möjligt. 
Däremot kan källkritiska regler inte till fullo följas i intervjun, framför allt efter-
som intervjuobjektet inte kan ha en oberoende ställning i en processökande un-
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dersökning. Även publiken, de som företaget vill kommunicera med i sin blogg, 
är en viktig del av kommunikationsprocessen, något som bland annat framgår i 
Harrisons planeringsmodell. Därför kommer faktorerna avsedd och verklig pu-
blik även att inkluderas i intervjufrågorna. 
 
Designen av intervjuguiden utgår från den beskrivning som ges i Metodprakti-
kan. Denna delas in i tematiska frågor (öppna frågor som belyser det centrala i 
undersökningen), uppföljningsfrågor (frågor som syftar till att utveckla svaren 
från de tematiska frågorna), direkta frågor (frågor som ytterligare styr svaren 
mot undersökningens syfte) och tolkande frågor (frågor som syftar till att bekräf-
ta svaren i tidigare frågor). 87 Primärt används tematiska- och uppföljningsfrågor 
medan direkta- och tolkande frågor används vid behov. Intervjuguiden presente-
ras i sin helhet i en bilaga till uppsatsen. Jag tar i samband med intervjun hänsyn 
till etiska faktorer, det vill säga att jag innan användandet av intervjusvaren för-
säkrar mig om att den intervjuade går med på detta. Däremot kan ingen anonymi-
tet utlovas till intervjuobjektet, eftersom det skulle minska relevansen och trovär-
digheten hos undersökningens resultat. Den intervjuade har dock samtyckt till 
detta. 
 
 
4.2  URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR 
 
Corporate blogging är ännu en tämligen okänd företeelse i Sverige. Den bransch 
som i störst utsträckning har tagit den till sig är PR-branschen. Efter en snabb 
överblick, mestadels baserad på branschföreningen Precis medlemslista, har jag 
hittat fem svenska PR-byråer som använder sig av corporate blogging. För att 
inte analysen ska bli alltför ytlig har jag dock varit tvungen att begränsa antalet 
studerade företagsbloggar till en. Jag har valt JKL:s blogg som studieobjekt, 
främst beroende på en kombination av att de är den största av de bloggande PR-
byråerna sett till antalet anställda och omsättning samt att de är den byrå som har 
bloggat längst, sedan januari 2004. Faktumet att de har bloggat längre än de övri-
ga byråerna innebär att de har större erfarenhet på området och är därmed enligt 
min mening mer intressanta att studera.  
 
Intervjuobjektet i den processökande delen är, som jag tidigare nämnt, Billy 
McCormac, den huvudansvarige för JKL:s blogg. Valet att intervjua just honom 
beskrivs mer ingående ovan, i den del av metodavsnittet som behandlar intervjun. 
 
Jag har valt att begränsa antalet blogginlägg i textanalysen till tio. Detta då ett 
mindre antal enligt min mening potentiellt kan ge en missvisande bild och ett 
större antal inte ytterligare skulle bidra till resultatet utan snarare utgöra överflö-
diga exempel. Jag har även valt att analysera blogginlägg från två olika tidsperi-
oder, närmare bestämt några av de äldsta tillgängliga och de i skrivande stund 
senast publicerade. På så vis minskas risken för förbiseenden angående eventuell 
förändring i inläggens natur. De äldsta analyserade inläggen publicerades mellan 
den 5 och 16 augusti 2004 medan de senare publicerades mellan den 25 och 29 
april 2005. Nedan presenteras en förteckning av dessa. 
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  5/8 2004: Kan rymningarna frigöra nödvändiga resurser? 
 
  9/8 2004: Timing is everything 
 
  9/8 2004: Var stannar slanten? 
 
16/8 2004: Spin preferable to objectivity? 
 
16/8 2004: Politisk fundraising – fungerar det i Sverige? 
 
 
25/9 2005: SBAB del III – en studie i mänsklig svaghet 
 
25/9 2005: Påvar och prelater 
 
26/9 2005: Låt fler grundskoleelever specialutveckla sina talanger 
 
29/9 2005: Dödens kontinent i medieskuggans dal 
 
29/9 2005: Riksdagsfrälset slipper trängselskatten88 
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5  ANALYS 
 
I detta kapitel kommer de textanalyser och den intervjuundersökning som disku-
terats i tidigare avsnitt att genomföras. Först kommer innehållet i JKL:s blogg att 
ställas mot teori om omvärldsbevakning och sedan kommer bloggens kommuni-
kativa aspekter att ställas mot Grunig och Hunts PR-modeller. I analysens sista 
del klargörs de strategiska valen bakom företagets blogging genom en intervju 
med den huvudansvarige för bloggen.  
 
 
5.1  TEXTANALYS AV JKL:S BLOGG 

5.1.1  MEDDELANDET – OMVÄRLDSBEVAKNING 
 
I anslutning till JKL:s blogginlägg finns en välkomnande text som övergripande 
beskriver ämnesområdet för bloggen. Där hävdas bland annat att det handlar om 
omvärldsbevakning, samt om att inläggen presenterar ”…insikter, åsikter och 
utsikter om dagsaktuella händelser”.89 Utifrån denna beskrivning råder det ingen 
tvekan om att det ska handla om information om omvärlden, något som är cent-
ralt inom omvärldsbevakningsteori. Frågor som, i samband med teorin, därmed 
återstår är om och hur denna information relaterar till företaget och dess verk-
samhetsområden. Jag kommer i det följande först att presentera blogginläggen 
för att därefter relatera dem till de frågor som lyftes fram i teorikapitlet. 
 
Det första av de analyserade inläggen publicerades den 5 augusti 2004 under 
rubriken Kan rymningarna frigöra nödvändiga resurser? Texten tar avstamp i 
Tony Olssons, en intern på Hallanstalten, för tiden aktuella rymning och blogga-
ren kommenterar hur detta speglar politikernas underprioritering av rättsväsen-
det. Även relaterade händelser tas upp i argumentationen, såsom att Saddam Hus-
sein hoppas på att få avtjäna sitt straff i ett svenskt fängelse.90 
 
Det andra inlägget som publicerades den 9 augusti 2004 har rubriken Timing is 
everything och handlar om huruvida justitieminister Thomas Bodströms framträ-
dande i tv-programmet Helt ärligt var folkligt eller fånigt. Enligt bloggaren tala-
de Bodström ut om att vara ”regeringens snygging” medan den borgerliga oppo-
sitionen kritiserade honom för att negligera rymningarna från Hallanstalten. In-
lägget avslutas med ifrågasättandet av Bodströms timing vid detta tillfälle.91 
 
Ytterligare ett inlägg från den 9 augusti 2004 heter Var stannar slanten? Inläg-
get, som är skrivet av en gästskribent, kritiserar de svenska regeringspolitikernas 
oförmåga att ta ansvar i nästan alla frågor. Huvudpoängen är, förutom det ovan-
stående, att bristen på ansvarstagande i det långa loppet hämmar det politiska 
engagemanget eftersom politiken, för att kunna engagera även måste ta ett an-
svar.92 
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Den 16 augusti 2004 publicerades ett inlägg på engelska under rubriken Spin 
preferable to objectivity? Bloggaren reciterar en artikel från webbtidningen PR 
Watch som kritiserar den amerikanska ensidiga medierapporteringen. I inlägget 
instämmer bloggaren med artikeln och hävdar att detta är tråkigt och dåligt för 
demokratin. Texten avslutas med konstaterandet att Sverige inte ännu har en ny-
hetsorganisation med affärsidén att skildra motsatta politiska sidor och att tiden 
får utvisa om vår kultur tillåter en sådan utveckling.93 
 
Samma datum publicerades inlägget Politisk Fundraising – fungerar det i Sveri-
ge? som uppmärksammar amerikanernas insamlande av ekonomiska medel till 
politiker över nätet. Bloggaren konstaterar att detta i Sverige endast förekommer 
i begränsad utsträckning eftersom kulturen saknas. Däremot konstateras att möj-
ligheten för liknande insamlingar finns och att personvalsinslaget kan vara ett 
steg i rätt riktning.94  
 
Det första av de nyare inläggen publicerades den 25 april 2005 under rubriken 
SBAB del III – en studie i mänsklig svaghet och utgör som namnet antyder den 
tredje delen i en serie inlägg. Texten handlar om det statligt ägda bolåneföretaget 
SBAB som nu har slopat topplånet. Detta innebär enligt bloggaren att de konkur-
rerar med det privata näringslivet på icke maknadsmässiga villkor. Huvudpoäng-
en i inlägget är att människor bortser från vad som är rätt när det finns privateko-
nomiska vinster att göra och att detta är mycket svårt för politiker att hantera.95 
 
Den 25 april 2005 publicerades även ett blogginlägg med rubriken Påvar och 
prelater. I detta kritiseras mediebevakningen av den gamle påvens bortgång och 
den nyes tillträde. Bloggaren hävdar att media nästan uteslutande har hyllat den 
bortgångne påven, medan de bortsett från alla de områden där han misskött sitt 
ämbete. I en lång rad exempel på hur påven agerat felaktigt går fokus i inlägget 
från kritik mot media till kritik mot påven och den katolska kyrkan.96 
 
Låt fler grundskoleelever specialutveckla sina talanger är rubriken på ett blog-
ginlägg från den 26 april 2005. Texten inleds med faktumet att skolverket veckan 
innan fastställt att grundskolor har rätt att genomföra antagningsprov till profil-
klasser i estetiska ämnen och idrott. Bloggaren kommenterar skolverkets ageran-
de med att hylla fenomenets möjligheter och ge exempel på talangfulla svenskar 
som gått i profilklasser. Huvudpoängen är dock en önskan om att skolverkets nya 
regel inte enbart ska gälla för idrott och estetiska ämnen då Sverige, vad gäller 
till exempel jobb och företagande, skulle gynnas av profilklasser även inom övri-
ga områden.97 
 
De två senaste blogginläggen, i skrivande stund, publicerades 29 april 2005 och 
det första hade rubriken Dödens kontinent i medieskuggans dal. Bloggaren be-
skriver ett TT-telegram som behandlar höga dödstal i Angola i samband med 
marburgfebern. Telegrammet konstaterar att marburgfebern som uppmärksam-
mats mycket i media oftast inte är orsaken till de höga dödstalen. I stället beror 
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de vanligen på för oss vanligare sjukdomar som malaria och diarré, till följd av 
uttorkning. Slutligen kommenterar bloggaren telegrammet genom slutsatsen att 
mediebevakningen av Afrika är alltför bristfällig med höga dödssiffror som indi-
rekt följd.98 
 
Det sista blogginlägget går under rubriken Riksdagsfrälset slipper trängselskat-
ten. I denna text går bloggaren först kort igenom den historiska bakgrunden till 
förslaget om trängselskatt i Stockholms innerstad, för att sedan konstatera att det 
har medfört en politisk polarisering. Vänstern är för förslaget och högern är 
emot. Inlägget avslutas med kritik mot trängselskatten, närmare bestämt att riks-
dagsledamöterna slipper den samt att många pendlare i förorterna som berörs av 
frågan inte får vara med och rösta.99 
 
Dessa tio blogginlägg behandlar, precis som texten i anslutning till dem hävdar, 
information om omvärlden, närmare bestämt religiösa, världshälsorelaterade och 
politiska händelser, och ger således en indikation om att det rör sig om om-
världsbevakning. Fyra av inläggen kritiserar medias bevakning av viktiga hän-
delser och åtta involverar politiska händelser. Media och politik är, som nämnts i 
bakgrundskapitlet, områden som JKL erbjuder expertis inom, varför inläggen kan 
sägas ligga i linje med områden som de vanligen fokuserar på. Därmed kan blog-
ginläggen sägas sammanfalla med teori om omvärldsbevakning även på denna 
punkt. 
 
Inläggen om justitieministerns tv-framträdande, ensidig medierapportering, på-
vens bortgång och inlägget om marburgfebern i Angola kan alla sägas falla inom 
omvärldsbevakningsteorins ämneskategori information om intressenter. Inläggen 
kritiserar medias ageranden och ställningstaganden och PR-byråer arbetar myck-
et mot just media. Som nämndes i bakgrundskapitlet fokuserar även JKL särskilt 
på denna bransch. Inlägget om Skolverkets godkännande av profilklasser samt 
inlägget om införande av trängselskatt i Stockholms innerstad kommenterar och 
kritiserar politiska beslut. Därmed bör de falla inom ramarna för kategorin poli-
tisk information. Även texten om SBAB och slopade topplån bör hamna inom 
denna kategori. Detta eftersom inlägget handlar om staten och dess agerande i 
förhållande till det privata näringslivet. Vad gäller de fem äldre inläggen behand-
lar alla politik i någon bemärkelse. Samtliga analyserade blogginlägg kan alltså 
sägas passa in i någon av de ämneskategorier som vanligen används i omvärlds-
bevakning. 
 
Det är dock svårare att se hur händelserna som behandlas i blogginläggen direkt 
skulle kunna påverka företaget och dess verksamhet. De behandlar inte produk-
ter, marknader, konkurrenter, risker eller liknande faktorer som direkt kan relate-
ras till JKL. Informationen presenteras visserligen som hot i vissa fall, men inte i 
relation till företaget. Hoten relaterar istället till demokrati och hälsa.  Inlägget 
som delvis berör stigande dödstal i Afrika är ett exempel på detta. Bloggaren 
kommenterar där den bristfälliga mediebevakningen av epidemier som ett hot 
mot den uppmärksamhet som på sikt skulle kunna hjälpa den afrikanska konti-
nenten. Inte heller kritik mot medias bevakning av olika händelser eller kommen-
tarer på politiska beslut och statligt agerande, som är fallet i övriga blogginlägg, 
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är information som direkt relaterar till den verksamhet, till exempel projekt, som 
bedrivs inom PR-branschen och mer bestämt JKL. 
 
Det som sagts ovan vill jag sammanfatta med att JKL:s corporate blogging, pre-
cis som de säger i anslutning till bloggen, i hög grad kan benämnas som om-
världsbevakning. Texterna presenterar och kommenterar information om om-
världen som relaterar till områden som företaget vanligen fokuserar på. Däremot 
är det, enligt min mening, inte självklart hur denna information kan förknippas 
med företagets verksamhet. Därmed blir det även svårt att skapa sig en bild av 
vilka de strategiska målen med bloggingen är. Detta är ett område på vilket 
JKL:s corporate blogging inte sammanfaller med teori om omvärldsbevakning. 
Därför kommer en viktig del i den processökande intervjun vara att klargöra des-
sa strategier. 
 

5.1.2  METODEN – PR-MODELLER 
 
Som jag nämnt i metodavsnittet kommer denna del av analysen att utgå från den 
analyserade bloggens kommunikativa aspekter baserat på de PR-modeller som 
utvecklats av James Grunig och Todd Hunt. De faktorer som appliceras på blog-
gen är huruvida den använder advocering av sanning genom hänvisning till käl-
lor, huruvida den använder en- eller tvåvägskommunikation samt vilken grad av 
dialog som förekommer. Med grad av dialog menas hur många gånger feedback 
ges fram och tillbaka mellan sändare och mottagare. 
 
Endast i fyra av de tio analyserade blogginläggen hänvisar JKL till källor genom 
så kallade hyperlänkar i texten. Ett exempel är inlägget som handlar om Skolver-
kets godkännande av profilklasser i idrott och estetiska ämnen där det hänvisas 
till Skolverkets webbsite och ett dokument som förklarar deras beslut. Längre ner 
i texten hänvisas även till en intervju i Svenska Dagbladet där en chef vid Skol-
verket uttalar sig om ärendet.100  
 
Även i de övriga inläggen som innehåller hyperlänkar hänvisas uteslutande till 
kommenterade organisationers webbsiter och tidningsartiklar som oftast styrker 
existensen hos uttalanden som citeras.101 Trots att det inte sker genomgående 
tyder källhänvisningarna enligt min mening på att företaget i sin blogg till viss 
del argumenterar för sanningshalten i inläggen.  
 
En tänkbar anledning till varför källhänvisning endast förekommer i fyra av in-
läggen är att det i många av de övriga inte kommenterades på specifika personer 
eller organisationers ageranden i mycket känsliga sammanhang. Påståenden om 
till exempel högt uppsatta personers beslut som inte styrks kan potentiellt få den 
publicerande organisationen att framstå i dålig dager. Däremot är inläggen inkon-
sekventa i detta avseende. I texten om slopandet av topplånet nämns till exempel 
vid ett flertal tillfällen företaget SBAB:s handlande utan hänvisningar till källa.102 
Denna inkonsekvens belyser en aspekt av JKL:s blogg som är intressant att ta 
upp i samband med intervjun som ska klargöra deras strategi. Den källhänvisning 
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som förekommer visar dock på att sanning åtminstone är av viss vikt för JKL och 
att deras blogging därmed inte passar inom publicitetsmodellen som skiljer sig 
från övriga modeller på just den punkten. 
 
En punkt som ytterligare skiljer sig mellan olika PR-modeller är huruvida kom-
munikationen i fråga är enkel- eller dubbelriktad. På JKL:s blogg finns en kom-
mentarfunktion där vem som helst kan kommentera inläggen med de enda krite-
rierna att man måste ange namn och e-postadress.103 Alltså inbjuder bloggarna 
till tvåvägskommunikation i den bemärkelsen att människor får uttrycka sina 
åsikter om vad som sägs i inläggen i anslutning till dessa. Det står dock inte vem 
som helst fritt att starta kommunikationen, utan detta görs av den aktuelle blog-
garen. 
 
Trots inbjudan till tvåvägskommunikation genom kommentarfunktionen skiftar 
det mycket mellan inläggen vad gäller hur många kommentarer som ges. I an-
slutning till de nyare inläggen SBAB III – en studie i mänsklig svaghet, Dödens 
kontinent i medieskuggans dal och Påvar och prelater finns inga kommentarer 
överhuvudtaget. Däremot har Riksdagsfrälset slipper trängselskatt fått en kom-
mentar och Låt fler grundskoleelever specialutveckla sina talanger har fått fyra 
kommentarer.104 Detta visar enligt min mening på att tvåvägskommunikation inte 
bara uppmuntras, utan även till viss del förekommer i praktiken. Av de fem äldre 
inläggen har endast ett inlägg, Politisk Fundraising – fungerar det i Sverige?, 
kommenterats och bara av en person.105 
 
Huruvida ett inlägg kommenteras eller inte kan ha att göra med en mängd olika 
saker. Till exempel kan det bero på publikens intresse för olika i bloggen presen-
terade ämnen eller till vilken grad bloggaren tar ståndpunkt i ett ämne. De två 
nyare inläggen som fått kommentarer har två gemensamma nämnare som skiljer 
dem från de två nyare inläggen som inte kommenterats. Dessa är att de berör 
inhemska frågor samt att de tar ståndpunkt i politiska beslut. Möjligen kan detta 
ge en förklaring till det ökade intresset samt varför tvåvägskommunikation före-
kommer i vissa inlägg men inte i andra.  
 
Det bör även nämnas att bristen på kommentarer till vissa inlägg även kan bero 
på att de är så nyligt publicerade. Bristen på kommentarer i anslutning till de äld-
re inläggen kan tvärt om ha sin grund i att bloggen, eftersom den vid tidpunkten 
var så pass ny, inte ännu lyckats bygga upp ens en någorlunda trogen läsarkrets. 
 
I och med den dubbelriktade kommunikationen som trots allt förekommer faller 
bloggen, enligt Grunig och Hunts definitioner, varken inom publicitetsmodellen 
eller inom informationsmodellen. Dessa modeller kännetecknas nämligen till stor 
del, som nämndes i teoriavsnittet, av en uteslutande enkelriktad information. Pre-
cis som namnen antyder återstår därmed asymmetrisk tvåvägsmodell och sym-
metrisk tvåvägsmodell som alternativa definitioner av den kommunikation som 
JKL använder i sin blogg. 
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Den symmetriska tvåvägsmodellen skiljer sig, som tidigare nämnts, från den 
asymmetriska i att den advocerar en dialog med intressenterna som ska resultera i 
ömsesidig förståelse och lösta konflikter. Jag har redan klargjort att möjlighet 
finns för utomstående att publicera kommentarer till inlägg på JKL:s blogg. På 
samma sätt har bloggaren möjlighet att svara på kommentarer och därmed starta 
en dialog som potentiellt kan resultera i samförstånd. Ett exempel utanför ana-
lysobjektet på att denna metod tillämpas i bloggar är finansborgarrådet Annika 
Billströms blogg. I inlägget Flygstrejk och hyresbostäder från den 23 mars för 
hon en dialog med de som kommenterar och svarar på deras frågor användandes 
samma forum, alltså kommentarfunktionen.106 
 
På JKL:s blogg utnyttjas dock inte detta tillfälle till dialog i något av de analyse-
rade blogginläggen. Inte heller vid en snabb överblick över andra inlägg i samma 
blogg kunde jag hitta något exempel på försök till dialog.107 I enlighet med Gru-
nig och Hunts klassificeringar bör därmed den kommunikation som används i 
JKL:s blogg passa inom ramarna för den asymmetriska tvåvägsmodellen.  
 
Jag sammanfattar nedan de steg som lett till den ovan dragna slutsatsen. JKL kan 
sägas förespråka sanning och redovisning av densamma i och med hänvisning till 
källor i åtminstone vissa av sina uttalanden, vilket utesluter publicitetsmodellen. 
De använder sig av tvåvägskommunikation eftersom de har en kommentarfunk-
tion som är öppen för allmänheten i anslutning till inläggen, vilket även utesluter 
informationsmodellen. Eftersom JKL i sin blogg inte för en fortgående dialog 
med de som kommenterar inläggen återstår därmed endast den asymmetriska 
tvåvägsmodellen. 
 
Som nämnts i teorikapitlet framhålls den symmetriska tvåvägsmodellen som en 
idealmodell i PR-sammanhang, medan vissa kritiker hävdar att asymmetrisk 
kommunikation även kan ha positiva effekter. I intervjudelen av analysen kom-
mer strategierna bakom valet av kommunikationssätt i bloggen att klargöras. 
 
 
5.2  PROCESSPÅRNING - INTERVJU 

5.2.1  STRATEGISKA MÅL OCH PUBLIK 
 
Denna del av analysen utgår från en intervju med Billy McCormac som tillsam-
mans med en kollega är ansvarig för JKL:s blogg. Intervjuresultaten relateras i 
analysen till de teorier kring organisationskommunikation som beskrivs i teoriav-
snittet och som tillämpats i textanalysen. Vid sidan om egna reflektioner samt 
referenser till teori och tidigare analyser är all information hämtad från intervjun 
med McCormac. 
 
Omvärldsbevakningen 
Enligt teoribildningen kring omvärldsbevakning är det viktigt att den information 
som genereras ligger nära områden som företaget vanligen fokuserar på. Som jag 
tidigare nämnt är det dock svårt att se en klar koppling mellan innehållet i JKL:s 
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blogg och företagets verksamhet. Billy McCormac förklarar situationen med att 
PR-byråerna i sin kommunikation med omvärlden bör hålla sig distanserade till 
verksamheten av olika anledningar. Bland annat skulle det inte accepteras i 
bloggvärlden att ta betalt för att sälja ett budskap och därmed göra PR för kunder 
via en blogg. Det skulle enligt honom leda till alltför stor negativ publicitet för 
företaget. Att skriva om kunder, konkurrenter och processer företaget är involve-
rat i kan ha samma effekt, varför dessa aldrig nämns. 
 
Företaget skriver alltså, enligt McCormac, inte om PR-branschen i sin blogg. 
Han utvecklar anledningen till ovanstående med att branschtidningar som Resu-
mé och Dagens Media har detta som huvuduppgift och således gör det bättre. 
Målet med JKL:s blogg är istället att visa upp den kunskapsbredd företaget besit-
ter. Det är enligt dem viktigt att alla intressenter kan få en inblick i hur de tänker 
och vad de har koll på.  
 
McCormac förklarar att konsulter ständigt måste hävda sig genom att vara bra på 
många saker. För att förstå ett företags omvärld måste man nämligen även förstå 
alla de faktorer som påverkar den. Så även om de faktorer som JKL tar upp i sin 
blogg vid första anblick inte tycks relatera till verksamheten säger han att de kan-
ske ändå gör det, men på ett indirekt sätt. Han exemplifierar denna del av blogg-
strategin med att om ett inlägg handlar om fildelning, ett nu mycket aktuellt 
ämne, kan en potentiell kund som påverkas av detta komma att anlita byrån efter-
som de ses som kompetenta på områden som är relevanta för dennes företag. 
McCormac nämner även att många kunder mailar JKL om ämnen som behand-
lats i blogginlägg. Det kan till exempel handla om något de ska ha en konferens 
angående och därför vill ha större kunskap om. 
 
JKL kan således sägas ha ett nytt angreppssätt på omvärldsbevakning, där infor-
mationen inte relaterar direkt till den egna verksamheten utan snarare till ämnen 
som eventuellt kan intressera och appellera potentiella kunder, medarbetare och 
andra målgrupper. Genom att försöka se in i framtiden, något som är centralt 
inom omvärldsbevakning, men på ett sätt som fokuserar på företagets allmänna 
kunskapsbredd snarare än den PR-expertis som utgör verksamheten, bygger de 
sitt varumärke och stärker sina relationer med intressenter. Något som enligt min 
mening ytterligare förstärker bilden av ett nytt angreppssätt är att informationen 
till stor del varken presenteras som hot eller möjligheter, två faktorer som enligt 
teorin tyder på att omvärldsbevakningen utförs på rätt sätt. Istället förekommer 
den som ett rent hävdande av kunskap genom analys och kommentarer på dags-
aktuella händelser. 
 
Nyttan av denna omvärldsbevakning handlar mycket om att skapa goodwill för 
företaget. McCormac uttrycker det som att företaget tjänar i anseende på att bju-
da på sig själva. Om JKL:s blogg fångar upp något som ingen tänkt på tidigare 
kan vem som helst stjäla idén, men det skadar inte företaget. Han exemplifierar 
detta med att en berömd skola som Harvard lägger ut sina läroplaner på Internet 
utan att oroa sig för förlust av studenter, detta eftersom det vet att det endast ökar 
skolans anseende. 
 
Enligt McCormac fungerar JKL:s omvärldsbevakning även som ett viktigt verk-
tyg internt i företaget eftersom medarbetarna måste upprätthålla den breda kun-
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skapsnivån. Vissa anställda fokuserar till exempel på politik och lobbying medan 
andra inriktar sig mot media. Att läsa bloggen regelbundet innebär för dem en 
bättre överblick över de kompetenser företaget besitter. 
 
Kommunikationsmodellen 
I textanalysdelen klargjordes att JKL:s sätt att kommunicera i sin blogg i hög 
grad stämmer överens med den asymmetriska tvåvägsmodellen enligt Grunig och 
Hunts definition. Då företaget började blogga användes dock, enligt McCormac, 
ingen kommentarfunktion. Ledningen bedömde att risken för rättshaverister som 
skriver politiskt inkorrekta meddelanden var för hög. I och med sådana risker kan 
en modell innehållandes tvåvägskommunikation få negativa konsekvenser, bland 
annat dåligt rykte för företaget och i synnerhet juridiska problem. McCormac 
fann dock snart att så inte var fallet i bloggosfären, förutom vissa heta debatter på 
de rent politiska bloggarna. Därmed öppnades, efter cirka ett halvår, en kommen-
tarfunktion där alla får uttrycka sina åsikter om inläggen. 
 
Han ser inte användandet av en asymmetrisk tvåvägsmodell som uttryck för att 
företaget anser att de har rätt i alla frågor, något som enligt Grunig och Hunt ofta 
är fallet. De ser istället feedbacken som ett sätt att bredda bilden av de behandla-
de ämnena. Ett exempel är att politiker ibland kommenterar och försvarar sina 
ageranden då de uppmärksammats i bloggen. McCormac nämner även i sam-
manhanget trackbackfunktionen, det vill säga det verktyg som bloggaren använ-
der för att göra en annan bloggare eller innehavare av en webbsite uppmärksam 
på att han/hon har skrivit om dennes ämne. Denna är enligt honom viktig i alla 
bloggar eftersom den låter företag se vad andra skriver om dem. 
 
Avsaknaden av den djupare dialog som enligt Grunig och Hunt definierar den 
ideala symmetriska kommunikationen beror enligt McCormac mycket på naturen 
hos de kommentarer som ges. När de uppnår en viss kvalitet förekommer ibland 
långa trådar med kommentarer fram och tillbaka, vilket till exempel var fallet vid 
ett inlägg rörande fildelning. Han påpekar dock att när en blogg har lyckats få en 
stor läsarkrets kan antalet kommentarer göra informationen ohanterlig och såle-
des omöjliggöra den i vissa fall eftersträvade dialogen. Angående den kommuni-
kationsmodell som JKL använder i sin blogg tillägger McCormac att tvåvägs-
kommunikation inte är den största fördelen med corporate blogging. De största 
förtjänsterna ligger enligt honom snarare i omedelbarheten hos och tillgänglighe-
ten till mediet.  
 
Den låga förekomsten av källhänvisningar via hyperlänkar beror enligt McCor-
mac på inläggens natur, vilket även föreslogs i textanalysen. Ofta finns nämligen 
händelsen som beskrivs inte tillgänglig online i form av artiklar eller dokument. 
En annan anledning är att texterna ofta utgörs av tankar kring ett fenomen och 
inte en specifik händelse. Sanningshalten i den omvärldsinformation som publi-
ceras är dock viktig för företaget och de som skriver är enligt McCormac mycket 
noggranna i detta avseende. 
 
Publiken 
En av de fem delarna i Harrisons modell för planering av kommunikationsaktivi-
teter i organisationer handlar om vilken publik man vänder sig till. Eftersom en 
blogg publiceras på Internet är den öppen för vem som helst. McCormac säger att 
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den avsedda publiken innefattar alla sorters människor och organisationer, från 
politiker och företag till studenter. Han ser vidare möjligheten att nå publiken 
som en av de största fördelarna med corporate blogging. Man når en bredare pu-
blik än med en vanlig tidning och informationen kan potentiellt nå den på ett par 
minuter. 
 
Unga människor som studerar är enligt McCormac en viktig publik och han ser 
bland annat bloggen som ett rekryteringsverktyg. Han säger att bilden av JKL, 
som tidigare brukade sammanfattas med uttryck som mossigt och grå kostymer, i 
och med bloggingen har förändrats eftersom de är den enda stora PR-byrån som 
utnyttjar sådana framåtblickande aktiviteter. Företaget har även haft en fördel i 
att de var ute så tidigt med bloggen, något som McCormac benämner ”early mo-
ver advantage”. Detta fick enligt honom människor som tidigare var negativt 
inställda mot företaget att ändra åsikt. 
 
McCormac menar också att de i hög grad kommunicerar med den avsedda publi-
ken. Däremot har inte näringslivet snappat upp blogging i önskvärd utsträckning. 
Detta tror han dock är naturligt, eftersom det även i USA tog lång tid att skapa 
intresse för fenomenet, medan högt uppsatta personer som till exempel General 
Motors vice ordförande bloggar idag. Många företag skulle enligt McCormac 
kunna dra nytta av corporate blogging, varför JKL ser det som sin uppgift att 
utbilda dem i ämnet och dess möjligheter. 
 

5.2.2  UTVÄRDERING OCH ALTERNATIVA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
 
I JKL:s bloggstrategi ingår även, i enlighet med Harrisons modell, en utvärde-
ringsprocess. Denna går enligt McCormac ut på att man en gång var sjätte månad 
har en genomgång av framför allt kvaliteten på inläggen. En viktig fråga i sam-
band med detta är huruvida inlägg har publicerats som inte borde ha släppts ige-
nom.  
 
Eftersom de som skriver i bloggen inte arbetar direkt med bloggverktyget utan 
mailar in sina texter går utvärderingen även delvis ut på att informera medarbe-
tarna. Fakta som tas upp och diskuteras är bland annat hur många som läser 
bloggen, i vilka sammanhang den nämns och hur publiken ser ut. Utvärderingen 
syftar främst till att säkra kvaliteten på bloggen, men den lägger även grunden för 
en bloggpolicy som McCormac lägger stor vikt vid. Denna klargör en mängd 
regler, till exempel gällande vad medarbetarna får skriva om, vad de inte får skri-
va om, huruvida de får blogga privat och i så fall vad de får och inte får skriva 
om. Även mer självklara regler som att personangrepp inte får förekomma inklu-
deras. 
 
JKL har enligt McCormac även planer på att utvidga användningsområdet för 
företagets blogging. Eftersom företaget har kontor i alla fyra nordiska länder fö-
rekommer ibland gränsöverskridande projekt. Företaget har då planerat att an-
vända interna bloggar som, förutom att minska e-postflödet, ska underlätta för 
kunder och medarbetare att följa projektet. Detta skulle enligt McCormac ske 
genom en mer kontinuerlig, samlad och smidig kommunikation och utvärdering. 
Om den kommunikation som förekommer i sådana sammanhang sparas på före-
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tagets blogg kan de i framtiden lätt dra lärdomar från tidigare projekt och på så 
vis bli effektivare. Han påpekar dock att förankringen av denna verksamhet 
kommer att ta tid eftersom de inblandade måste tänka annorlunda i sitt arbete. 
McCormac har redan använt den i några mindre projekt, men ännu inte på en 
gränsöverskridande nordisk nivå. 
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6  RESULTATDISKUSSION 
 
Syftet med denna uppsats har varit att klargöra vilken information som kommu-
niceras i PR-byrån JKL:s blogg, hur den kommuniceras, hur den relaterar till och 
avviker från teori inom det aktuella kommunikationsområdet, samt vilka strate-
giska beslut som ligger till grund för bloggingen. Detta har gjorts med det över-
gripande syftet att bidra till ökad förståelse för blogging övergripande och corpo-
rate blogging i synnerhet, samt hur det kan användas och hur det används av en 
svensk PR-byrå. 
 
I analysen har det framgått att den information JKL publicerar i sin blogg i hög 
grad liknar omvärldsbevakning, något som de även själva hävdar i anslutning till 
bloggen. Däremot skiljer sig informationen från teoribildningen kring omvärlds-
bevakning då den inte relaterar till företagets verksamhet och inte presenteras 
som hot eller möjligheter för företaget. I analysens processökande del klargörs, 
genom en intervju med bloggens ansvarige, Billy McCormac, att ovanstående 
bland annat beror på att JKL i egenskap av konsultbyrå inte kan publicera infor-
mation om kunder, konkurrenter och processer de deltar i eftersom detta kan leda 
till negativ publicitet och försämrade relationer. 
 
Deras alternativa angreppssätt på omvärldsbevakning består i att kommentera 
och analysera dagsaktuella händelser, till exempel politiska beslut eller medias 
bevakning av något. Dessa händelser relaterar inte nödvändigtvis till det egna 
företaget eller dess kunder, men kan potentiellt göra det. Det huvudsakliga målet 
är enligt McCormac att ge en bild av den breda kunskap som företagets anställda 
besitter och därmed skapa goodwill inför potentiella kunder. 
 
Det kommunikationssätt som JKL använder i bloggen har i analysen benämnts 
som asymmetrisk tvåvägsmodell, enligt Grunig och Hunts definitioner. Denna 
modell präglas, liksom den analyserade bloggen, av tvåvägskommunikation men 
utan en djupare dialog. På vägen mot denna definition fastställdes även att san-
ningshalten i blogginläggen var av viss vikt för företaget då de ibland använder 
sig av källhänvisning genom hyperlänkar i texten. 
 
Strategierna som ligger till grund för användandet av denna PR-modell skiljer sig 
något från de förklaringar som ges av Grunig och Hunt. Förklaringarna till varför 
en djupare dialog och källhänvisningar genom hyperlänkar inte förekommer i 
större utsträckning ligger enligt McCormac snarare i inläggens och kommenta-
rernas natur än i företagets avsikter med kommunikationen. Han poängterar dock 
att sanningshalten är viktig för hela företaget och att feedback är värdefull, bland 
annat för att tillrättalägga och nyansera informationen. 
 
Den avsedda publiken för JKL:s blogg är inte begränsad på något sätt. Alla in-
kluderas och särskilt understryks bloggens funktion som rekryteringsverktyg 
gentemot studenter. Dessa kan få en mer personlig bild av företaget genom det 
nya mediet. Den avsedda publiken sammanfaller även, enligt McCormac, i hög 
grad med den faktiska. Däremot har näringslivet inte anammat bloggen som 
verktyg i önskad grad, varför JKL ser det som sin uppgift att utbilda dem. 
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Var sjätte månad utvärderas bloggingen och fokus läggs här på kvalitetssäkring 
och informationsdelgivning till medarbetarna, bland annat angående vad som får 
och inte får skrivas i bloggen. JKL planerar att i framtiden även använda bloggar 
i gränsöverskridande nordiska projekt för att uppnå en smidigare och mer samlad 
kommunikation. 
 
De slutsatser som dragits utifrån uppsatsens analys belyser framför allt nya in-
fallsvinklar på omvärldsbevakning och hur det används av JKL med hjälp av 
corporate blogging. Angreppssättet kan tyckas osäkert ur organisatorisk synpunkt 
eftersom den information som behandlas indirekt och endast potentiellt påverkar 
företaget och dess verksamhet. JKL har dock upplevt en förändrad, mer personlig 
och mindre stel bild av företaget hos dess intressenter. Detta i kombination med 
den breda kompetensbild de anser att omvärldsbevakningen skapar, ger enligt 
min mening intrycket av en upplevt framgångsrik och annorlunda tillämpning av 
omvärldsbevakning genom corporate blogging. 
 
Genom att hålla informationen generell och inte fokusera på till exempel produk-
ter, marknader och projekt kan företaget, som tidigare nämnts, i ett och samma 
budskap vända sig till en mycket bred publik. Studenter, potentiella kunder och 
politiker kan då tilltalas av samma budskap. Bloggen framstår i detta samman-
hang, enligt min mening, som ett verktyg väl lämpat för omvärldsbevakning. 
Detta även eftersom den publiceras på företagets webbsite, en plats som enkelt 
kan besökas av företagets samtliga intressenter. 
 
Sammantaget ger JKL:s syn på omvärldsbevakning och blogging enligt min me-
ning en problematiserad bild av PR. Många företag kan säkerligen, i bloggar så 
väl som i andra medier, diskutera produkter, marknader och projekt för att för-
bättra sina relationer med intressenter. JKL visar dock genom sin bloggstrategi 
att man i sin kommunikation kan arbeta för att förbättra rykte och relationer utan 
att lämna ut sin verksamhet och sina kunder. Därmed undviker de enligt min me-
ning till stor del risken att informationen slår tillbaka på dem genom dålig publi-
citet. 
 
Resultaten av analysen problematiserar även värdet av en djupare tvåvägskom-
munikation i bloggar. För att sådan ska vara fruktbar krävs enligt JKL en viss 
kvalitet i de kommentarer som ges och om bloggens läsarkrets växer mycket kan 
antalet kommentarer bli ohanterligt vad gäller förandet av en dialog. I det senare 
fallet kan det enligt McCormac till och med bli nödvändigt att ta bort kommen-
tarfunktionen. Den djupa tvåvägskommunikation som Grunig och Hunt beskriver 
som ideal för organisationer kan därmed, om än eftersträvansvärd, i vissa fall 
vara svår att förverkliga och i speciella fall till och med omöjlig. 
 
På mer än ett ställe i denna uppsats har frånvaron av forskning om corporate 
blogging nämnts. En lista med förslag på fortsatt forskning kan därför göras 
mycket lång. En naturlig fortsättning på denna studie skulle till exempel vara att 
utöka antalet analysobjekt genom användandet av fler bloggande PR-byråer. 
Textanalyser av fler bloggar och intervjuer med fler användare skulle potentiellt 
kunna motivera en fullskalig utveckling av teoribildningen kring omvärldsbe-
vakning. 
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Eftersom antalet svenska företagsbloggar är mycket begränsat är det dock svårt 
att genomföra representativa studier på sådana. I till exempel USA, där fenome-
net har fått ett större genomslag, finns en större grund för undersökningar om 
användandet. Något som dock skulle vara intressant på hemmaplan vore att un-
dersöka hur svenska företag och organisationer ställer sig till att starta upp blog-
gar. Resultaten skulle kunna jämföras med uppstarten av andra medier och såle-
des även inkludera ett tidsperspektiv. Om corporate blogging i likhet med 
McCormacs förväntningar får en liknande utveckling i Sverige som i USA, 
kommer kanske den svenska forskningen på området snart ta fart. 
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INTERVJUMALL 
 
 
TEMATISKA FRÅGOR 
 
Vad är strategin bakom innehållet i JKL Blog? 
 
Vad är strategin bakom kommunikationsmodellen som används i JKL Blog? 
 
Vilken publik försöker ni kommunicera med i JKL Blog? 
 
Upplever ni att den faktiska publiken sammanfaller med den avsedda? 
 
Uvärderar ni ert användande av blogging på något sätt? Hur? 
 
Har ni övervägt att använda bloggen till annan kommunikation? Vilken sort? 
 
 
UPPFÖLJNINGSFRÅGOR 
 
Omvärldsbevakning 
 
Varför har ni valt att kommunicera just omvärldsbevakning i bloggen? 
 
På vilka sätt relaterar den information som publiceras i bloggen, till exempel poli-
tiska händelser och medias bevakning av olika händelser,  till företagets verksam-
het? 
 
På vilka sätt kan verksamheten dra fördel av den information som publiceras i 
bloggen? 
 
 
Kommunikationsmodell 
 
Vad är strategin bakom att använda tvåvägskommunikation i bloggen? 
 
Varför förs inte en djupare dialog där bloggaren svarar på de kommentarer som 
ges till inläggen? 
 
När används hyperlänkar i inläggen för att leda läsaren till informationens källa 
och varför? 
 
Direkt fråga: Hyperlänkar används endast i ett fåtal fall. Varför? 
 
 
Publik 
 
Varför vill ni kommunicera med den avsedda publiken? 
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Övriga användningsområden 
 
Kan ni tänka er att använda bloggen till annat än omvärldsbevakning? 
 
Vilka användningsområden skulle i så fall vara aktuella? 


