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Abstract  

Marketing has undergone several eras due to radical conversions. It has come to an 

increasingly digitized environment with people constantly connected to the Internet and 

companies that are increasingly visible on digital platforms. In marketing, this digitization 

has meant fundamental changes and conditions that extend beyond the physical scope of the 

company. Consumers' increased power and impact in combination with the changing 

conditions of digitization imposes higher demands on companies that need to find new 

strategies with content that generate added value to compete in the market. Companies unable 

to turn to the changed reality are at risk of bankruptcy. 

The purpose of this study is to chart how companies can apply value-creating content to adapt 

to digitization in a competitive environment. In order to investigate the problem, a qualitative 

approach has been used in which interviews have been conducted with five companies that 

are involved in value-creating content and marketing strategies. The theory of the study has 

been gathered from previous research and includes value-creating content, digital strategies, 

competition strategies, differentiation and positioning.  

The conclusion is that the factors that are important when businesses are to use value-creating 

content, is that they should have an in-depth perspective with the customer in focus. 

Companies that work with value-creating content should have a creative approach and be 

honest in their storytelling. They also need to work with a long-term strategy that repeatedly 

need to be evaluated time after time because value-creating marketing is not just a tool, it's 

more an approach. 
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Sammanfattning 

Marknadsföringen har genomgått flera eror till följd av radikala omvandlingar. Den har 

hamnat i en alltmer digitaliserad miljö med människor som ständigt är uppkopplade på 

internet och företag som alltmer syns på digitala plattformar. Inom marknadsföring har denna 

digitalisering inneburit fundamentala förändringar och villkor som sträcker sig utanför 

företags fysiska räckvidd. Konsumenters ökade makt och påverkan i kombination med 

digitaliseringens ändrade villkor ställer högre krav på företag som måste hitta nya strategier 

med innehåll som genererar mervärde för att konkurrera på marknaden. Företag som inte 

klarar av att ställa om sig till den förändrade verkligheten riskerar att gå i konkurs. 

Syftet med denna studie är att kartlägga hur företag kan applicera värdeskapande innehåll för 

att anpassa sig till digitaliseringen i en konkurrerande miljö. För att undersöka problemet har 

det tillämpats en kvalitativ metod där intervjuer har skett med fem företag som är insatta 

inom värdeskapande innehåll och marknadsföringsstrategier. Teorin för studien har samlats 

in från tidigare forskning och innefattar värdeskapande innehåll, digitala strategier, 

konkurrensstrategier, differentiering och positionering.  

Slutsatsen är att de faktorer som är viktiga när företag ska använda sig av värdeskapande 

innehåll, är att de ska ha ett utifrån- och in perspektiv med kunden i fokus. Företag som 

arbetar med värdeskapande innehåll ska ha ett kreativt tillvägagångssätt och vara ärliga i sin 

storytelling. De behöver även arbeta med ett långsiktigt strategiarbete som gång på gång 

måste utvärderas eftersom att värdeskapande marknadsföring inte bara är ett verktyg, utan det 

är mer ett tillvägagångssätt. 
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1. Inledning 

1.2 Problembakgrund 

Till följd av den digitala miljön under 1990-talet (Gamble & Gilmore 2013) och sociala 

mediers kraftiga framväxt (Tiago & Veríssimo 2014) har det skapats förändringar där den 

traditionella marknadsföringen inte längre är lika effektiv som sociala medier (Kumar, Choi 

& Greene 2015). Omvandlingen av analog data som transkriberas till digitala signaler 

benämns som den mest grundläggande form av digitalisering och har pågått i decennier, men 

under de senaste sju åren har digitaliseringen utvecklats i drastiskt form med ny digital teknik 

(Nygren 2015). Framväxten av internet har resulterat i nya kommunikationsverktyg med nya 

kommunikationskanaler såsom sociala medier, bloggar, videor samt internetbaserade 

plattformar, vilket har förändrat företags marknadsföring (Finansdepartementet & Regeringen 

2016). Dessa nya kanaler har skapat möjligheter till att snabbt kunna kommunicera effektivt 

till stora målgrupper (Finansdepartementet 2016) och har bidragit till att marknadsförare 

måste lära känna marknaden från ett yttre perspektiv för att kunna skapa en djupare 

konsumentförståelse för att generera innovativa lösningar på marknaden (Petrick & Martinelli 

2012).  

Marknadsföringen har genomgått flera olika tidseror till följd av de radikala omvandlingar 

som skett på marknaden (Keith 1960). Dess historia sträcker sig tillbaka till tiden när 

människor började byta föremål och tjänster med varandra (Layton 2015). Där bestod 

marknaden av en enkel handel fram till 1860-talet som resulterade i att företag under denna 

tid fokuserade på produktion (Keith 1960) eftersom att det fanns en liten konkurrens under 

denna epok (Jones & Richardson 2007). Men under 1920-talet började konkurrensen att öka 

och utbudet överskred efterfrågan (Jones & Richardson 2007). För att åstadkomma en 

effektiv försäljning började företag bearbeta sina försäljningsstrategier (Tadajewski 2014) 

genom att annonsera produkter för att kunna sälja i volymer (Jones & Richardson 2007). 

Under denna tid började konsumenterna att få inflytande (Andersson 2017) och företag 

fokuserade istället på att skapa kundvärde, kundtillfredsställelse samt varumärkesvärde 

(Angulo-Ruiz, Donthu, Prior & Rialp 2014). Det gav möjlighet till att verkställa en 

framgångsrik position på marknaden genom att skapa tillit gentemot kunden (Tadajewski 



 

 

 

 2 

2014). Därav kunde företag konkurrera och särskilja sina produkter samt få konsumenter att 

välja deras varumärke framför konkurrenternas (Angulo-Ruiz et al. 2014).  

Under 1950-talet blev kunden medelpunkten (Jones & Richardson 2007; Keith 1960) och 

företag behövde under denna period särskilja sig med nya tillvägagångssätt och strategier 

(O’Malley 2014) genom att ha kunden i fokus (Biswasa & Krishnanb 2004). För att uppfylla 

konsumenternas önskningar började företag bygga upp organisationskoncept och brand 

management strategier (Keith 1960) som skulle ge de en effektivare försäljning (Tadajewski 

2014). Företag började sedan att överge management perspektivet för att övergå till ett mer 

relationsbaserat tillvägagångssätt under början av 1990- talet (O’Malley 2014). Sedan mitten 

av 2000-talet har konsumenterna fått ännu mer inflytande (Andersson 2017) och vill vara 

involverade för att kunna påverka marknadsföringen (Gamble & Gilmore 2013).  

För att kunna anpassa sig till en komplex miljö behöver företag ha förståelse för kundens 

förändrade behov samt önskningar (Keith 1960; Schug 2010). De behöver ständigt arbeta 

med att hitta nya innovativa lösningar samt generera ny kunskap (Andersson 2017) och finna 

nya strategier att tillämpa i sin marknadsföring (Robert 2000) som inte känns påträngande för 

att överleva (Näringsliv 2007). Företag behöver arbeta med att skapa mervärde och innehåll i 

sina digitala strategier för att skapa långsiktiga relationer (Tiago & Veríssimo 2014).  

För att vara konkurrenskraftiga behöver företag anpassa sig till digitala plattformar (Nygren 

2015) eftersom att digitaliseringen genomsyrar hela samhället och bör tas på allvar (Zillén 

2015). Den kommer på sikt att påverka alla branscher och företag måste anpassa sig till denna 

utveckling, (Robert 2000) annars kan det leda till allvarliga konsekvenser (Zillén 2015). Det 

pekar på ett problem som innebär att företag inte kommer att vara tillräckligt 

konkurrenskraftiga i längden om de inte anpassar sig till en digitalisering. 

1.2 Problemformulering 

Vilka faktorer är viktiga när företag ska applicera värdeskapande innehåll i sina 

marknadsföringsstrategier i en digitaliserad och konkurrerande miljö?  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att ur ett företagsperspektiv, kartlägga hur företag ska applicera 

värdeskapande innehåll för att anpassa sig till digitaliseringen i en konkurrerande miljö. 
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1.4 Problemdiskussion 

En viktig förändring som problembakgrunden lägger fram, är att digitaliseringen har präglat 

företag och skapat en förändrad miljö (Gamble & Gilmore 2013; Petrick & Martinelli 2012) 

med nya kommunikationsmöjligheter (Tiago & Veríssimo 2014). För att hålla kvar sin 

konkurrenskraft på marknaden måste företag i den mening ta hänsyn till förändrade 

omständigheter och skapa sig en förståelse kring detta (Keith 1960; Schug 2010). Problemet 

gäller i synnerlighet att anpassa sig till komplexa miljöer, vilket tyder på att 

problembakgrunden lägger fram ett anpassningsproblem för företag.  

Det som framkommer ur problembakgrunden är att företag behöver anpassa sig till 

omgivningen och ha förståelse för kundens behov (Keith 1960; Schug 2010; Petrick & 

Martinelli 2012). Problemet berör därför även differentiering och hur företaget väljer att 

positionera sig. De måste därav vidta åtgärder för att utveckla sina företagsstrategier och 

finna bättre lösningar som attraherar kunder (Robert 2000). Följaktligen visar 

problembakgrunden att företag behöver anpassa sina strategier till konsumenterna för att öka 

konkurrenskraften.  

Det handlar även om att hitta marknadsföringsstrategier som gör att konsumenterna känner 

sig involverade och att det som företaget kommunicerar ut är värdefullt (Gamble & Gilmore 

2013). Därav berör problemet även hur företag ska applicera värdeskapande innehåll som 

tilltalar och attraherar konsumenter, vilket i grunden handlar om att anpassa 

marknadsföringsstrategierna efter konsumentens behov (Keith 1960; Petrick & Martinelli). 

Detta tyder på att problemet berör hur företag ska arbeta med innehåll och värdeskapande.  

Det som har kommit fram i problemdiskussionen, är att problemet i grunden berör ett 

anpassningsproblem om hur företag ska förhålla sig till en förändrad extern miljö. Därför 

kommer denna studie att ta fram faktorer som företag ska anpassa sig till i en digitaliserad 

och konkurrerande miljö. För att få en förförståelse för ämnet kommer denna studie att 

redogöra för tidigare forskning inom värdeskapande strategier, digitala strategier, 

konkurrensstrategier samt differentiering och positionering. 
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2. Teori 
 

2.1 Teoretisk genomgång 

För att besvara frågeställningen om vilka faktorer som är viktiga när företag applicerar 

värdeskapande innehåll, kommer teorikapitlet främst att behandla teorier kring hur företag 

bygger upp värdeskapande strategier. Problembakgrunden och problemdiskussionen lägger 

för handen att företag behöver anpassa sig till den digitala tekniken som ständigt utvecklas 

och genomsyrar marknaden, därav kommer teorikapitlet att ta upp digitala strategier som 

påverkar företagsstrategier. Det har även lagts fram i problembakgrunden att företag behöver 

särskilja sig från andra företag för att åstadkomma intresse hos konsumenter, teorierna 

kommer därav att beröra konkurrensstrategier, differentiering och positionering för att ge en 

teoretisk inblick för hur företag kan arbeta med strategier för att särskilja sig.  

Vidare har problembakgrunden samt problemdiskussionen visat att värdeskapande innehåll 

har blivit en avgörande faktor för att lyckas kommunicera till mottagaren, följaktligen 

kommer teorierna att behandla design och storytelling för att påvisa hur företag kan 

kommunicera genom värdeskapande marknadsföring. En stor del av teorikapitlet kommer 

därför att behandla olika strategier som kan frambringa ett värde för mottagaren. 

2.2 Värdeskapande strategier 

Värdeskapande har blivit alltmer viktigare (Vorakulpipat & Rezgui 2008) och för att företag 

ska kunna skapa framgångsrika konkurrensstrategier behöver de applicera värdeskapande 

strategier (Prahalad & Ramaswamy 2004, s. 5). Borja de Mozota (2003) nämner att ett 

företag har två värdeskapande funktioner:  

1. Skapa värde för konsumenten genom att informera dem om produktens attribut.  

2. Skapa värde för företaget genom att differentiera produkten och göra det abstrakta konkret.  

Det är inte längre företagscentrerat eftersom att konsumenterna på grund av digitaliseringen 

har blivit mer insatta (Prahalad & Ramaswamy 2004) och vill integrera med företagen 

(Prahalad & Ramaswamy 2004). För att göra konsumenter mer intelligenta kan företag 

generera värde och skapa kunddialoger som ökar kännedomen om vad som efterfrågas 

(Normann & Ramirez 1993). Prahalad & Ramaswamy (2004) tydliggör att företag behöver 
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tillämpa en ny modell av värdeskapande där det centrala fokuset borde vara att skapa ett unikt 

värde med konsumenterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Skribenternas egna figur av The DART-model of co-creation of unique value. 

(Prahalad & Ramaswamy 2004, s. 4). 

 

Fler företag kan med hjälp av denna modell utforma nya produkter anpassade till 

konsumenters förväntningar som skapar mervärde i form av nya idéer för produkt, design och 

teknik. Genom att kombinera faktorerna i DART-modellen, engagerar företagen konsumenter 

till engagemang och medskapande. Tillgång och transparens ökar konsumentens förmåga att 

fatta välgrundade beslut när de kan hitta information om andra konsumenters åsikter, vilka 

alternativ som finns och hur bra kvalité produkten har. Dialog och riskbedömning i 

kombination utvecklar företags förmåga att diskutera och utveckla olika val, policy och 

strategier anpassade till konsumenternas åsikter. Transparens förbättrar tillsammans med 

riskbedömning förmågan att utveckla ett förtroende eftersom att företagen är öppna mot 

konsumenterna för eventuella risker som kan påverka dem. En sammanslagning av tillgång 

och dialog skapar potential för att förstärka samt underhålla gemenskaper, bland annat genom 

Transparens 

 
Information om produkter, teknik 

och affärssystem har blivit mer 
tillgängliga. Detta är önskvärt av 
konsumenten som kan kan mäta 

kostnaden för sina köp. 

 

Riskbedömning 

Sannolikheten till att konsumenten 

ska skadas. Kunden bör ta ansvar 

men företag bör informera om risker 

och bedömningsmetoder. 

Dialog 

Ömsesidigt interaktivitet och 

engagemang mellan företag och 

konsument som i längden skapar 

lojalitet 

Tillgång 

Information och verktyg. Att företag 

exempelvis ger konsumenter tillgång 

till kvalitetsprocesser. 
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att ge konsumenterna tillgång till information och material de är intresserade av (Prahalad & 

Ramaswamy 2004). 

2.2.1 Content marketing 

Content marketing är ett verktyg inom marknadsföring som handlar om att forma 

marknadsföringen efter konsumentens behov (Kilgour, Sasser & Lake 2015). Det är en 

värdeskapande marknadsföringsstrategi som ökar köpbeteendet samt skapar relationer till 

varumärket genom att företag applicerar värdefulla innehållsstrategier som attraherar 

konsumenterna (Rahim & Clemens 2012).  

Inom content marketing är digitala miljöer det centrala för att kunna kommunicera och skapa 

värde, lojalitet samt relationer till konsumenterna. Genom att företag har en konsekvent 

kommunikation kan det generera ett företagsvärde och en företagsidentitet (Rowley 2008). 

Digital content marketing är en viktig aspekt inom marknadsföring (Rowley 2008) eftersom 

att konsumenterna är mer mottagliga för kommunikation på sociala medier. Det används i 

sociala medier för att kommunicera och för att skapa ett effektivt innehåll behöver företag ha 

kunskap om plattformarna (Kilgour, Sasser & Lake 2015).  

Rowley (2008) redogör för tre utmaningar som finns när marknadsförare ska skapa en 

effektiv kommunikation inom content marketing.  

1. Behovet av att utveckla mer väsentliga begrepp om värde.  

2. Webbplatsers begränsningar som marknadsförings kommunikationsutrymmen.  

3. Behovet av att forma och stödja budskap som både kan kommuniceras via formella 

meddelande och varumärkesbyggande, men även genom e-tjänster. 

2.2.2 Storytelling 

Storytelling är ett kraftfullt redskap inom mänskliga relationer och inom marknadsföring 

eftersom det har en förmåga att tillfredsställa flera behov samtidigt. Förmågan att attrahera, 

roa, kommunicera kunskap, involvera människor känslomässigt och stimulera föreställningar 

har i alla tider fascinerat människor. Det är ett verktyg som omfattar både berättelser, myter 

och fabler. Genom storytelling kan företag skapa en mening kring det som ska förmedlas 

(Mossberg & Nissen Johansen 2006). När företag använder storytelling blir det svårare för 

andra företag att kopiera produkten eller tjänsten företaget levererar, menar Mossberg och 
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Nissen Johansen (2006). Storytelling binder även ihop företagsverksamheten till en helhet där 

personalen vet hur de ska agera när de kommunicerar med kunderna (Mossberg & Nissen 

Johansen 2006).  

Det råder diskussion om huruvida historien i en storytelling bör vara sann eller inte 

(Mossberg & Nissen Johansen 2006; Heijbel 2010). Heijbel (2010) menar att grundprincipen 

för en storytelling ska vara sann eftersom det både är enklare, snabbare samt billigare. 

Samtidigt skriver Heijbel (2010) att detaljerna kan vara flexibla och att samma historia kan 

berättas på olika sätt vid olika tillfällen. Mossberg och Nissen Johansen (2006) tar upp att en 

storytelling kan vara fiktiv men ändå accepteras av konsumenterna. Hur trovärdig en 

storytelling ska vara beror på målgruppen och användningsområdet, samt om historien berör 

ett kontroversiellt område eller om det ska kommunicera ut ett mer roande budskap 

(Mossberg & Nissen Johansen 2006). 

2.2.3 Design 

Design gör en stor skillnad hos företag och kan användas som ett kraftfullt strategiskt verktyg 

(Gobé 2010) som väcker känslor hos konsumenterna på ett sätt som inte andra strategier kan 

göra (Neumeier 2006). Det är ett av varumärkens mest kraftfulla uttryck och är det bästa 

sättet för att skapa en länk mellan konsumenten, företaget eller återförsäljaren (Gobé 2010). 

Designen har fem mål; de är att identifiera, informera, underhålla, övertala och differentiera 

(Neumeier 2006). Design handlar dock först och främst om att förstå konsumenter och 

respektera deras behov och önskemål (Gobé 2010).  

Det kreativa tänkandet är en viktig aspekt för att utveckla nya initiativ och innovationer. 

Företag utvecklar kreativa produkter med hjälp av digitaliserad teknik som förbättrar 

processer inom kundservice (Leeflang et al. 2014). Men för att skapa framgång i 

marknadsföring behövs det en kombination av kreativ kompetens, digital kompetens och 

dataanalys (Grossberg 2016). 

2.3 Digitala strategier 

Genom digitaliseringen har förekomsten av digitala verktyg och tekniker ökat, vilket hotar 

företags existerande affärsmodeller som måste förändras när konsumenten erbjuds att söka 

och köpa på nätet (Leeflang, Verhoef, Dahlström & Freundt 2014). Den viktigaste strategin 
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för att handskas med utmaningen, är att integrera digitala verktyg och tekniker i företagets 

befintliga affärsmodeller (Leeflang et al. 2014).  

När fler företag förflyttar sina kanaler till de digitala plattformarna är det svårare att nå äldre 

människor. Även om äldre konsumenter uppvisar liknande online-vanor som ungdomar, finns 

det fortfarande problem med användandet (Leeflang et al. 2014). Leeflang et al. (2014) 

föreslår därför en integrerad strategisk kommunikation som kombinerar digitala och 

traditionella medier. 

2.3.1 Sociala medier 

Sociala medier får allt större uppmärksamhet och tar kontroll över företagets rykte. Företaget 

får genom sociala medier enkelt tillgång till en stor publik till en låg kostnad. Det ger fördelar 

i form av mervärde och konsumenter som ansluter sig starkare till företaget. Dock kan det 

uppstå potentiella faror för företag som inte lyckas eftersom att varumärkesbyggande genom 

sociala media ger brist på kontroll hos användarna, istället för värdeskapare kan konsumenten 

bli värdeförstörare (Leeflang et al. 2014).   

2.3.2 Pristransparens 

Pristransparens är även något som diskuteras i Leeflang et al. (2014) och beskrivs som något 

som kan leda till stora konsekvenser för företag, till exempel kan konsumenter jämföra priser 

på internet. Dock kan pristransparens vara till fördel för de företag som lyckats lägga om sin 

marknadsmodell och de kan på så vis erbjuda mest värde för konsumenten (Leeflang et al. 

2014).  

2.3.3 Automatisk marknadsföring 

För att vinna en kund och optimera sökandet efter potentiella kunder används artificiell 

intelligens. Annonsörer kombinerar plats-, sök- och beteendeinriktningar för att leverera mer 

relevanta annonser direkt till kunden. Automatiseringen ger marknadsförare möjligheten att 

spåra och reagera på förändringar i kundernas beteende eftersom att automatiseringen 

möjliggör kundens beslutsfattande på flera punkter i en transaktion i hög hastighet. Det 

innebär att automatiseringen ska vara tillräckligt flexibelt konstruerad för att anpassa 

strategin och samtidigt kunna modifieras kontinuerligt. När automatiseringen appliceras 

kreativt förbättras metoderna för potentiella kunder (Grossberg 2016). 
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2.3.4 Enorma datamängder 

Det digitaliserade samhället har gjort att stora datamängder har blivit svårare att bearbeta till 

hands (Leeflang et al. 2014). Dessa datamängder kallas för “Big data” och innebär att enorma 

mängder data manipuleras för att öka effektiviteten av automatisk marknadsföring som 

belyser värdet från sociala medier (Grossberg 2016). Företagen behöver snabbt och exakt 

urskilja vad kunderna vill ha och sedan effektivt kunna erbjuda det. Genom att använda “Big 

data” får företagen goda möjligheter att följa kundens orientering av en produkt, från 

medvetenhet till lojalitet (Grossberg 2016; Leeflang et al. 2014). 

2.4 Konkurrensstrategier 

Företag behöver skapa värdefulla aktiviteter och organisera en värdekedja för att särskiljas 

från konkurrenterna (Borja de Mozota 2003). När företag förstår konsumenters behov och sin 

omgivning, kan företag skapa de bästa konkurrensstrategierna (Normann & Ramirez 1993). 

För att forma sina strategier behöver företag veta vilka externa faktorer som de påverkas av 

för att skapa ett övertag bland sina konkurrenter (Borja de Mozota 2003).  

Borja de Mozota (2003) förklarar att företag behöver arbeta i en strategiprocess för att 

frambringa konkurrerande strategier på marknaden. Först behöver företag identifiera vilka 

strategier de ska använda sig av och sedan utforma strategierna som ska framhäva företagets 

visioner (Borja de Mozota 2003).  

 

 

Figur 2: Skribenternas översättning av The Strategy process. 

(Borja de Mozota 2003, s. 146).  

För att uppnå en framgångsrik strategi behöver företag arbeta i en management process och 

frambringa företagets personlighet, strategier och identitet. Det handlar om att skapa 

värderingar, företagsbilden och det kulturella inom organisationen (Shee & Abratt 1989). 

Företag behöver veta den visuella identiteten av företagets värderingar och mål för att kunna 

designa och verkställa en företagsstrategi (Borja de Mozota 2003). Borja de Mozota (2003) 

redogör i en modell att företaget behöver utveckla en strategi och införa den i organisationen, 

för att sedan utvärdera och se om den fått effekt.  
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Strategiformulering och implementering         Utveckling och kvalitetskontroll 

Figur 3: Skribenternas översättning av The Verbal Model of Corporate Identity Management.  

(Borja de Mozota 2003, s. 152).  

För att genomföra det behöver ett företag först utveckla sin personlighet, som handlar om att 

forma företagets filosofi, mission och värderingar. Därefter behöver företaget sedan skapa sig 

en företagsstrategi där visionen, organisationsstrukturen, identitets strukturen samt produkter 

och tjänster framhävs och formas ifrån. Nästa steg är att skapa sig en företagsidentitet, det 

görs genom att företaget kommunicerar ut sin filosofi och sina värderingar (Borja de Mozota 

2003). Företaget behöver sedan utveckla ett kommunikationsobjekt där företagsfilosofin kan 

förmedlas och uttrycka det företaget vill kommunicera (Shee & Abratt 1989). Genom att hitta 

rätt kommunikationsstil och uttrycka företagssymboler, kan företaget framhävas (Borja de 

Mozota 2003).  

För att kunna skapa ett förhållande mellan konsumenterna och organisationen utvecklar 

företaget en företagsidentitet. Företagsbilden är det beteende konsumenterna uppfattar från 

företaget (Shee & Abratt 1989) och det som leder till att företaget får ett företagsrykte (Borja 

de Mozota 2003).  

2.5 Differentiering & positionering av företag  

Det är viktigt att särskilja sig från andra företag för att bygga upp en företagsidentitet 

(Neumeier 2006). Att differentiera och positionera sitt varumärke är ett viktigt verktyg under 

marknadsföringsarbetet (Johansson & Svengren Holm 2008). För att kunna differentiera och 

skapa sig en position på marknaden, ska företag enligt Borja de Mozota (2003) fokusera på 

tre frågor vid positionering.  

1. Definition: Hur definierar företaget sin verksamhet?  

2. Differentiering: Vad gör varumärket speciellt?  

3. Leverans: Vilka fördelar ger varumärket till sina kunder? 
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Företag behöver differentiera sig på marknaden eftersom att konsumenter endast kommer 

ihåg företagsinformation som är unik och annorlunda, de sorterar bort allt som är irrelevant. 

Differentiering är en process för att etablera en unik marknadsposition för att öka 

vinstmarginalerna och positionering är en process för att differentiera produkter, tjänster eller 

företag med fokus på konsumenternas behov för att skapa strategiska konkurrensfördelar 

(Neumeier 2006). 

2.6 Teoretisk referensram 

Med hjälp av teorier kring värdeskapande innehåll, digitala strategier, konkurrensstrategier 

samt differentiering och positionering, skapas det en teoretisk grund för studien. De 

grundläggande teorierna handlar om värdeskapande strategier och behandlas av Vorakulpipat 

och Rezgui (2008), Borja de Mozota (2003) men även av Normann och Ramirez (1993). 

Främst tar teorikapitlet upp Prahalad och Ramaswamys (2004) DART-modell om hur 

värdeskapande kan bli en central del i ett företag för att skapa ett värde för konsumenten. Det 

är av relevans för studien eftersom att modellen grundläggande redogör för hur 

värdeskapande kan bli en tillgång för företag.  

I denna studies teorikapitel redogörs det för hur värdeskapande strategier är en viktig aspekt 

för att forma marknadsföringen efter konsumentens behov, vilket framhävs i teorierna av 

Kilgour, Sasser och Lake (2015), Rahim och Clemens (2012) samt Rowley (2008). Vidare 

har teorier om design (Gobé 2010; Neumeier 2006; Grossberg 2016; Leeflang et al. 2014) 

och storytelling (Mossberg & Nissen Johansen 2006; Heijbel 2010) även använts i denna 

studie eftersom att de anses vara en viktig aspekt för att skapa en framgångsrik 

marknadsföring inom värdeskapande.  

Studiens teorikapitel tar även upp faktorerna som Leeflang et al. (2014) och Grossberg (2016) 

lagt fram eftersom att de är av relevans för att skapa en bild av de digitaliserade strategierna 

företagen anpassar sig till. Slutligen avslutas kapitlet med grundläggande teorier och modeller 

för differentiering samt positionering, som är av intresse för att visa hur företagen kan 

särskilja sig, vilket flera forskare beskriver är en nödvändighet (Neumeier 2006; Johansson & 

Svengren Holm 2008; Borja de Mozota 2003). 
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3. Metod 
 

3.1 Forskningsansats 

Denna studie applicerar en deduktiv ansats eftersom att studien baseras på ett undersökt 

forskningsområde som har grundade teorier. Watt Boolsen (2007) menar att en deduktiv 

metod utgår ifrån tidigare forskningar. Studien kommer att förhålla sig till existerande 

forskning och teorier inom marknadsföringen för att få fram ett resultat. Enligt Bryman och 

Bell (2013) innebär det att en studie är deduktiv och studerar förhållandet mellan teori samt 

praktik inom samhällsvetenskapen. 

3.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Denna studie ämnar att studera och erhålla en djupare förståelse för värdeskapande 

marknadsföring. För att uppnå detta kommer den insamlade kvalitativa empirin att tolkas 

utifrån ett hermeneutiskt synsätt. Enligt Hartman (2004) är det hermeneutiska 

förhållningssättet en tolkande metod som handlar om hur världen uppfattas och Watt Boolsen 

(2007) beskriver att hermeneutikens syfte är att förstå olika situationer genom människors 

ögon.  

I denna studie har ett hermeneutiskt förhållningssätt använts eftersom att teorierna har 

gestaltats och tolkats fram utifrån problembakgrunden och problemdiskussionen. 

Problembakgrunden har lagt fram en problemformulering om hur värdeskapande innehåll kan 

appliceras, vilket sedan har utmynnats i ett vetenskapligt teorikapitel. Dessa teorier har sedan 

sammankopplats med den insamlade empirin för att tolka förhållandet mellan praktiken och 

teorin.  

3.3 Forskningsstrategi 

Forskningsstrategin som kommer att användas i studien grundar sig på ett kvalitativt 

perspektiv för att få en djupgående förståelse. Enligt Bryman och Bell (2013) ger en 

kvalitativ strategi en ingående förståelse för forskningsområdet. Genom att använda en 

kvalitativ forskningsstrategi kommer studien att ge en bredare inblick över värdeskapande 

innehåll eftersom att studien kommer att gå in på ett djupare plan med hjälp av en kvalitativ 

strategi.  
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Denscombe (2016) menar att det även är viktigt med forskningsetik vid valet av 

forskningsstrategi för att ingen ska behöva känna sig förgripen eller illa till mods under 

genomförandet av studien. Därav kommer studien att undersöka forskningsområdet med ett 

tillvägagångssätt som inte kommer att vara påträngande eller störande i genomförandet för att 

upprätthålla en lämplig forskningsetik.  

För att kunna genomföra en kvalitativ forskningsstrategi behöver skribenterna komma i 

kontakt med respondenter och företag som är villiga att medverka menar Denscombe (2016). 

Företagen som ska medverka i denna studie kommer därför att kontaktas i god tid för att 

kunna verkställa insamlingen av data. Det behöver finnas tillräckligt med tid för att kunna 

genomföra en undersökning eftersom att det är en tidskrävande process förklarar Denscombe 

(2016). Denna studie har därför applicerat ett tillvägagångssätt och en forskningsstrategi som 

går att genomföra under den satta tidsramen.  

3.4 Forskningsmetodik 

Denna studie kommer att använda en kvalitativ metod för att kunna kartlägga vilka faktorer 

som är viktiga inom värdeskapande innehåll. Bryman och Bell (2013) menar att en kvalitativ 

forskningsmetod tillämpas för att analysera tidigare forskning för att få en djupare inblick i 

ämnet. Därav är det en lämplig metod att använda i denna studie eftersom det kommer att 

samlas in data från tidigare forskning och teorier. Det kommer även att samlas in kvalitativ 

data via intervjuer med kunskapsberikande personer som har en förståelse för 

forskningsämnet. Watt Boolsen (2007) menar att en kvalitativ forskning kan ge inspirerande 

och fortlöpande kunskap inom det studerade forskningsområdet. Detta metodval kommer 

därav bidra till att ge en djupgående förståelse för värdeskapande innehåll genom att intervjua 

insatta personer.  

Studien kommer sedan att tolka och analysera kopplingen mellan teorin och empirin för att 

kunna få fram en slutsats i studien. Enligt Denscombe (2016) ska en kvalitativ metod 

fokusera på ord eller bilder för att analysera samt redogöra förståelsen mellan kontexter och 

faktorer. Denna kvalitativa studie har tolkats och analyserats utifrån ord för att kunna 

kartlägga vilka faktorer som är viktiga inom värdeskapande innehåll. 
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3.5 Forskningsurval 

Studiens forskningsurval kommer att grunda sig i att få fram den relevanta data som behövs 

för att genomföra denna undersökning. De tekniker som kommer att användas vid 

forskningsurvalet är ett subjektivt urval. Enligt Denscombe (2016) handlar det om att välja 

urvalet efter vilken relevans de har för studiens ämne och att välja ett fåtal personer som kan 

ge den mest värdefulla kunskapen och data. Genom att få fram ett väl utformat 

forskningsurval i denna studie kommer intervjuerna att bli mer djupgående och frambringa 

relevant kunskap om värdeskapande innehåll.  

Grunden för studiens urval kommer att vara ett icke-sannolikhetsurval eftersom skribenterna 

vill finna ett forskningsurval som lämpar sig för att ge betydelsefull data inom värdeskapande 

innehåll. Denscombe (2016) menar att i ett icke-sannolikhetsurval kan forskare under 

urvalsprocessen bestämma och välja urvalspopulationen som en undersökning ska tillämpa. 

Det behövs i denna studie för att kunna få en förståelse för vilka faktorer som företag ska ta 

hänsyn till när de ska använda sig av värdeskapande innehåll.  

Utgångspunkten i studiens icke-sannolikhetsurval kommer att rikta in sig mot ett explorativt 

urval. Ett explorativt urval handlar enligt Denscombe (2016) om att välja människor efter 

deras kunskaper och förmågor för att få fram de som har mest expertis inom området. Syftet 

med att använda ett explorativt urval i denna studie är för att urvalet ska ge data som är 

värdefull och användbar. Med ett explorativt urval menar Denscombe (2016) att urvalet 

studeras på ett mer detaljerade och djupgående tillvägagångssätt.  

För att denna studie ska öka kunskapen samt förståelsen inom forskningsämnet, behövs ett 

forskningsurval som är subjektivt och grundat på ett icke-sannolikhetsurval med en 

explorativ inriktning. Enligt Denscombe (2016) kommer en undersökning att få den bäst 

lämpade informationen när det explorativa urvalet är subjektivt. Det behövs ett sådant 

forskningsurval för att få en förståelse mellan teori och data, samt för att kunna skapa en 

förståelse kring vilka faktorer som är viktiga inom värdeskapande innehåll.  

3.6 Urval av företag 

Forskningsurvalet i denna studie är utformat för att det ska ge expertis inom värdeskapande 

innehåll eftersom att problembakgrunden lägger fram att det är en viktig faktor. Denna studie 
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kommer att rikta in sig på företag som arbetar med marknadsföringsstrategier och 

värdeskapande innehåll för att få en förståelse för hur företag kan applicera värdeskapande 

innehåll. Genom forskningsurvalet kommer det att vara möjligt att få en inblick i företagens 

värdeskapande processer eftersom det finns ämnesexperter som kan ge relevant data för 

studien, därav får studien en djupare förståelse.  

För att komma i kontakt med respondenterna i denna studie, har företagen mailats eftersom 

de inte är lättillgängliga. I mailet som skickades till respondenterna blev de informerade om 

studiens syfte och anledningen till varför de hade blivit kontaktade. Detta gjordes för att 

respondenterna skulle få en förförståelse för studien och för att se om det fanns ett intresse för 

att medverka.  

Nedan kommer en kort presentation om de organisationer som har medverkat i studien. 

3.6.1 Glory Days 

Glory Days är en kommunikationsbyrå som besitter mycket erfarenheter och kunskap inom 

värdeskapande marknadsföring. De är ett av företagen som kommer att intervjuas eftersom 

att de arbetar med värde och innehåll för att effektivisera deras kunders 

företagskommunikation samt strategier.  

3.6.2 Doidea 

Doidea är ett företag som arbetar med inbound marketing, vilket innebär digitalisering av 

marknadsföring och försäljning. Genom att intervjua dem får studien fördjupade kunskaper 

eftersom att de är experter inom värdeskapande marknadsföringsstrategier. De skapar 

värdefullt innehåll och tar även fram plattformar som stöttar digital marknadsföring. 

3.6.3 Kntnt 

Kntnt arbetar med värdeskapande processer och praktiska verktyg, där målet är att hjälpa sina 

kunder med strategier samt programtjänster. Därav är de ett av företagen som kommer att 

intervjuas eftersom de aktivt arbetar med värdeskapande kommunikation. 

3.6.4 Swedish Content Agencies 

Swedish Content Agencies är en föreningsorganisation som arbetar aktivt inom content 

marketing och värdeskapande marknadsföring. De som arbetar på Swedish Content Agencies 
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är väl insatta i hur företag använder verktyget och är därför ett av företagen som kommer att 

medverka. 

3.6.4 IKEA 

IKEA är ett av företagen som ska intervjuas eftersom de arbetar med värdeskapande 

strategier i sin marknadskommunikation. De är kontaktade eftersom de har flera års 

erfarenheter av att bygga värdeskapande relationer med sina kunder och har en kreativ 

marknadsföring.  

3.7 Intervjuer 

För att få fram relevant och kunskapsberikande data i denna studie kommer det att användas 

kvalitativa intervjuer. Syftet med kvalitativa intervjuer är enligt Bryman och Bell (2013) att 

få fram detaljerade och fylliga svar. Den data som kommer att samlas in via intervjuer 

kommer sedan att utmynnas till ett empirikapitel där intervjuerna kommer att transkriberas.  

I en kvalitativ intervju anser Hartman (2004) att respondenten har tillåtelse att bestämma vad 

som ska diskuteras men att intervjuaren innan formar relevanta frågorna efter ämnet. Bryman 

och Bell (2013) menar även att det inte behöver finnas någon exakt frågestruktur som 

intervjuaren följer. Under intervjuerna kommer frågorna därför att ställas utan någon struktur 

för att intervjuaren lättare ska kunna anpassa sig till respondentens diskussioner. 

Respondenterna har i denna studie fått ge sitt perspektiv på värdeskapande innehåll.  

Det kommer att användas semistrukturerade intervjuer vid genomförandet av intervjuerna. 

Denscombe (2016) redogör att semistrukturerade intervjuer är den mest lämpade strukturen 

för att undersöka frågorna i detalj inom små kvalitativa forskningar. Det tillvägagångssättet 

passar studien eftersom att empirin ska vara berikad på djupare information. Enligt 

Denscombe (2016) kan undersökningen få mer relevant data i semistrukturerade intervjuer 

eftersom att de intervjuade kan tala friare och utveckla egna resonemang.  

Utförandet av intervjuerna i studien kommer dels att vara personliga, där det har bestämts tid 

och plats innan med företagen. Enligt Denscombe (2016) kan det göra att en studie får fram 

mer information och att den deltagande känner sig säkrare för att ge ärligare svar på frågorna 

som ställs. Genom att ha en intervju med träff kan både skribenterna och den intervjuade ha 

en mer personlig dialog för att få fram relevant data. Innan intervjun ägde rum, fick 
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respondenterna även intervjufrågorna skickade via mejl eftersom att de skulle få en överblick 

av ämnet som skulle diskuteras.   

För att kunna dokumentera respondenternas svar har intervjuerna spelats in, detta för att 

effektivisera processen vid transkribering. Bryman och Bell (2013) menar att det är ett bättre 

alternativ för att kunna fokusera på att följa upp svar som den intervjuade berättar, för att 

sedan leda diskussionen vidare. Det är bättre att fokusera på den som blir intervjuad för att 

inte glömma viktiga resonemang menar Bryman och Bell (2013). Respondenterna blev även 

innan intervjun tillfrågade om det var tillåtet att spela in samtalet.  

I studien har det även använts en telefonintervju eftersom ett av företaget var placerat i en 

annan stad. Denna telefonintervju hanterades likadant som de personliga intervjuerna för att 

det skulle bli en enhetlig struktur på utförandet av intervjuerna. Bryman och Bell (2013) 

menar att det ibland kan bli lättare för respondenten att svara på känsliga frågor via 

telefonintervjuer. Ett av företaget som var med som respondent, har besvarat frågorna via 

mail eftersom att den tillfrågade bad om att det skulle ske. Under tiden som intervjuerna i 

studien skedde, fanns respondenten tillgänglig via mail. Det fanns även möjlighet att 

återkomma med ytterligare funderingar eller följdfrågor via telefon.  

3.7.1 Utformning av intervjuguide 

Bryman och Bell (2013) menar att inom semistrukturerade intervjuer ska forskaren innan 

intervjun formulerar en ämnesrelaterad intervjuguide. I denna studie har det formulerats 

frågor som har varit relaterade till ämnet för att få en viss struktur under intervjuerna. Bryman 

och Bell (2013) menar att studiens intervjufrågor ska vara formade för att kunna besvara 

forskningsfrågan. Därav har det använts en intervjuguide med formulerade och strukturerade 

frågor för att kunna genomföra studiens syfte och besvara problemformuleringen (se bilaga 

1).  

Bryman och Bell (2013) förklarar att frågor som inte är ledande kan ge friare svar från 

respondenterna. Därför har denna studie grundats på att frågorna inte ska vara ledande. 

Frågorna har även formats efter teoriernas olika delar för att det ska bli en enhetlig struktur i 

studien. Genom att strukturera upp frågorna efter olika teman, går det lättare att forma en bra 

struktur menar Bell (2007). Det Bell (2007) även anser är att det är väldigt viktigt att frågorna 
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är tydliga för respondenterna eftersom det lätt ska kunna besvara frågorna. Därav har 

skribenterna formulerat frågorna på ett enklare och tydligare sätt.  

3.7.2 Intervjuschema 

Här nedan presenteras ett intervjuschema med respondenterna. Alla intervjuer har skett i 

början av maj månad. 

Respondent Företag Yrkestitel Intervjuform 

Oscar Johansson Glory Days  VD & content strateg Personlig intervju 

Thoralf Lindström Doidea Content specialist & 

marknadsansvarig 

Personlig intervju 

Thomas Barregren Kntnt VD Telefonintervju 

Elisabeth Thörnsten Swedish Content 

Agencies 

VD Personlig intervju 

Carin Jacobsson IKEA Project Leader Marketing Mail 

 

3.8 Trovärdighet 

För att öka trovärdigheten har varje moment i denna studie förklarats på ett övergripande 

plan. Trovärdighet benämner även Denscombe (2016) som validitet. Denscombe (2016) 

menar att det hänvisar till hur exakt och lämplig datan är för forskningen. Det går egentligen 

inte att bevisa förklarar Denscombe (2016) men han hänvisar till att det finns åtgärder som 

gör att sannolikheten ökar. Denscombe (2016) syftar till respondentvalidering, som handlar 

om att respondenterna får kontrollera empirin för att se om den har tolkats på ett korrekt sätt. 

Detta tillvägagångssätt har använts i denna studie efter transkriberingen av empirin, 

respondenterna fick säkerhetsställa att empirin var korrekt och ge eventuell återkoppling för 

komplettering.  
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Bryman och Bell (2013) nämner den interna validiteten, vilket Malterud (2011) förklarar är 

ett tillvägagångssätt som använts för att undersöka forskningsfrågan. Det mäter om studien 

ger en tillräckligt täckande bild av forskningsområdet eller inte, menar Malterud (2011). För 

att denna studie ska ha en hög trovärdighet har både studiens tillvägagångssätt och 

genomförande förklarats på ett tydligt sätt, samt granskats externt för att öka kvaliteten i 

genomförandet. 

3.9 Pålitlighet 

Bryman och Bell (2013) redogör för att en studie är pålitlig om en undersökning är 

fullständig rapporterad med alla delar i forskningsprocessen, den ska även vara korrekt 

tillämpad och ha kvalité när undersökningen är färdig. Det handlar om att synliggöra studiens 

procedurer och beslut för att andra forskare ska kunna komma fram till samma slutsatser om 

de skulle utföra studien igen (Denscombe 2016). I denna studie kommer alla delar redovisas 

på ett tydligt och korrekt sätt för att öka pålitligheten och repeterbarheten. Repeterbarheten är 

dock sällan ett aktuellt kriterium i den kvalitativa forskningsprocessen eftersom att olika 

forskare fäster sig vid olika nyanser när de får in samma material menar Malterud (2011). För 

att andra forskare ska kunna genomföra denna studie igen, har dock intervjufrågorna bifogats 

för att de lättare ska kunna förstå materialet som har använts vid datainsamlingen.   

3.10 Överförbarhet 

En studies överförbarhet syftar på hur väl resultaten kan generaliseras till andra situationer 

och sociala miljöer (Malterud 2011; Bryman och Bell 2013). Malterud (2011) menar att 

överförbarhet är en viktig aspekt för att öka trovärdigheten. Överförbarheten i denna studie är 

låg eftersom att urvalet inte är representativt. Denscombe (2016) konstaterar att det inte finns 

något sätt poängtera överförbarhet i en kvalitativ studie. Det Denscombe (2016) förklarar är 

att det är omöjligt att kopiera ett socialt sammanhang och att det därför är svårt att 

generalisera forskningen. Det gör att denna studie inte har en hög överförbarhet eftersom det 

är svårt att generalisera resultatet. 
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4. Empiri 
 

4.1 Johansson – Glory Days 

Glory Days är en kommunikationsbyrå som fokuserar på deras kunders egna kanaler. 

Johansson berättar att de arbetar med content marketing eftersom att de hjälper kunder med 

att publicera innehåll i syfte att skapa relationer, varumärken och köp.   

Digitaliseringen har förändrat marknaden för Glory Days förklarar Johansson. Han menar att 

marknaden har förändrats i samma förskjutning som för journalistiken och att allting går 

mycket snabbare med många deadlines. Det har gjort att det har blivit väldigt korta ledtider, 

där det inte tar så lång tid från idé till publicering. En stor fördel med digitaliseringen är att 

det har blivit bättre mätbarhet. Johansson refererar till köpresan där kunden går från att vara 

helt ovetande till att vara ambassadör för varumärket. Det går att se hur kunden blir mognare 

och mognare för sitt köpbeslut.  

“När du som ett företag ska sälja saker så vill du ringa dina kunder när de är som hetast, när 

de är vid sitt köpbeslut. Det är då du som säljare vill putta dem över kanten.”  

- Johansson  

Om företaget istället tar kontakt med kunden när den är helt ovetande blir det svårare 

eftersom att företaget då behöver ta kunden genom alla stegen i köpresan. Digitaliseringen 

har gjort att företag på ett bättre sätt kan kartlägga kundens köpresa digitalt och genom det 

kan företagen se vilka av kunderna som är under fasen till att ta ett köpbeslut.  

Johansson anser att differentiering och positionering handlar om att företag behöver visa 

målgruppen varför de är det bästa alternativet. För Glory Days är det mer betydelsefullt att se 

över konkurrenternas kunder, vilka deras intressen och behov är, istället för att särskilja sig 

från konkurrenterna. Jämfört med egenägda kanaler, tycker Johansson att det är viktigare för 

företag som använder sig av köpt reklam, att differentiera sig. Pressen där är hårdare eftersom 

att antalet köpta reklamer har ökat sedan 90-talet fram till idag. Det finns en mängd olika 

varianter av kanaler, som tillsammans skapar ett reklambrus.  
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“För att företag ska sticka ut från detta måste reklamen vara något coolt och bli en snackis.” 

- Johansson  

Många företag har ett inifrån- och ut perspektiv med en produktfokuserad marknadsföring där 

de vill prata om sig själva samt sina egna produkter. Dessa företag tänker sällan på att 

förmedla hur produkten kan hjälpa deras kunder i vardagen. Johansson menar att det istället 

är viktigt med ett utifrån- och in perspektiv för att känna målgruppen samt för att bygga upp 

strategier. Det handlar om att anpassa sig utifrån det kunden vill veta och sedan kommunicera 

ut detta innehåll mot kunden.  

För att bygga en strategi arbetar Glory Days med att först identifiera målgruppen. För att göra 

det är persona ett bra verktyg att arbeta med. Genom att arbeta med personas går det att 

dressa målgruppen, hur deras umgänge ser ut, var de bor och vad de konsumerar för media. 

Denna insikt gör att företag lättare kan konkurrera med sin marknadsföring eftersom att 

kundens köpresa kan dokumenteras med hjälp av den fiktiva kunden. Det är viktigt att känna 

till målgruppen och veta vilken fas kunden befinner sig i för att enklare producera rätt 

innehåll till kunden i köpresans olika faser.  

För att sticka ut måste reklamen vara intressant och relevant eftersom att kunden har fått 

makten över att välja vilken reklam de vill se. Det går inte längre att bara trycka ut reklamen 

och det har påvisats i undersökningar att det finns en reklamtrötthet. Företag som tidigare har 

köpt reklam arbetar mer med content och det har blivit mer och mer content marketing menar 

Johansson.  

“Mindre kräng budskap och mer att det ska vara ett värde för mottagaren.”  

- Johansson  

Om alla företag skulle gå över till att producera innehåll skulle företagen med ett bra innehåll 

sticka ut. På så vis skulle det bli en konkurrens om vem som kan producera bäst innehåll. Det 

handlar då om att skapa värde för mottagaren, där innehållet är intressant och relevant. För att 

kunna skapa en bra värdeskapande strategi behöver företagen känna sin målgrupp och hjälpa 

dem vidare i sin köpresa.  
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Glory Days är ett företag som använder sig av storytelling och design. Fokus i storytelling är 

att berätta en historia anser Johansson. Det kan vara en historia om företaget men även en 

historia om kunden som använder företagets produkt. Genom att företag använder storytelling 

som ett verktyg kan företag få mottagaren engagerad. Viktigt är det dock att innehållet är sant 

menar Johansson.  

“Storytelling handlar om att berätta en historia, men det behöver inte vara en historisk 

historia. Att göra en bra storytelling handlar om att engagera mottagaren och producera det 

som mottagaren vill ta del av.”  

- Johansson  

Storytelling är ett bra verktyg men för att mottagaren ska känna att företagets marknadsföring 

är tilltalande är design en förutsättning. För att göra en attraktiv marknadsföring ska designen 

följa företagets grafiska profil och varumärke. Design är viktigt, men för Glory Days är 

historia och innehållet är ännu viktigare anser Johansson.  

4.2 Lindström – Doidea 

Thoralf Lindström arbetar på Doidea som content specialist och marknadsansvarig. Det är en 

byrå inom inbound marketing, som han förklarar är en metod för att digitalisera 

marknadsföring och försäljning. På Doidea arbetar de med att hjälpa kunderna att införa 

processer samt lansera plattformar som stöttar digital marknadsföring och försäljning. 

Lindström talar om det skett en förändring av digitaliseringen. Han menar att det är en väldigt 

tydlig trend och att det har gått från papper till det digitala. Marknadsföringen har därav fått 

anpassa sig efter detta eftersom att kunden har gått från att vara en passiv mottagare till att ha 

blivit en aktiv uppsökare. Kunden använder internet för att bilda sig en uppfattning av en 

tjänst eller produkt och det räcker därför inte längre med att endast ha en säljande hemsida. 

Företag 24 måste utbilda kunden och visa hur produkten eller tjänsten används på riktigt och 

inte endast förklara att den är billigast, snyggast eller bäst.  

“Utvecklingen går mot ett mer tekniskt samhälle där mottagaren har makten och det är 

kunden som bestämmer om den vill köpa.” 

- Lindström 
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Lindström berättar att det alltid har varit ett mantra att möta kunden där kunden är. Många 

företag vill finnas på alla sociala medier för att vara tillgängliga för sina kunder. Detta 

stämmer menar Lindström, att företag ska finnas till för kunden, men det måste finnas en 

strategi bakom detta. Han menar att företag oftast lanserar innan de tänker efter. Det är bättre 

att företaget har en marknadsföringsstrategi för de digitala plattformarna, de kan då möta 

kunderna på deras villkor.  

“Det generella är egentligen att inte vara inifrån och ut, utan det är bättre att ta läsarens 

position och tänka hur läsaren kan få större nytta utav tjänsten eller produkten.” 

- Lindström 

 

För att särskilja sig från sina konkurrenter försöker Doidea visa vilka de är genom att 

framhäva och uttrycka en personlighet som känns Doidea. För att locka till sig kunder 

förmedlar företaget fram vilken kultur de har, vilka värdeord de drivs av och hur de lever 

efter dem. Genom att framhäva sina tjänster som ingen av konkurrenterna erbjuder visar 

Doidea att de är unika. Lindström menar att Doidea blir attraktivt på marknaden genom att 

visa att de kan kundens bransch.  

Lindström berättar att när de hjälper sina kunder börjar de först med att fråga vem de vill 

kommunicera med och vem deras idealkund är. Genom att veta detta kan de genomföra 

strategiska intervjuer och få reda vilka utmaningar kunden har. Detta för att kunna bygga upp 

en persona för att få fram information om sökningar, för att sedan kunna bygga en sökstrategi 

av det. Genom att arbeta på det här sättet kan de bygga upp exempelvis bloggartiklar som är 

attraktiva och intressanta för denna persona. Målet är att personen sedan ska ladda ner dessa 

artiklar och i slutändan blir en ny kund till företaget.  

Lindström hänvisar att det är viktigt att företag anpassa sig efter kundens behov. Det är 

viktigt att veta hur företaget ska anpassa sig och inte endast gissa sig fram. Företag måste 

verifiera med hjälp av riktiga intervjuer och undersökningar på marknaden för att få fram 

kundens behov. Det räcker inte heller med att bara anpassa sig en gång, utan de måste hela 

tiden följa upp. Företagen behöver vara lite agila och proaktiva, inte bara vara nöjd med det 

som finns där ute. De behöver anpassa sig till den största trenden som är digitaliseringen. 
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“Kunden är hela tiden i utveckling och därför behöver även företagen vara det.” 

- Lindström 

 

Det är viktigt att tänka sig in i målgruppens situation för att förstå hur de tänker, varför är de 

här och vad söker de på. Företaget ska hjälpa kunden mot nästa steg och lösa dess utmaningar 

samt problem. När företag arbetar med värdeskapande marknadsföringsstrategier menar 

Lindström att de behöver överge inifrån- och ut perspektivet. Värdeskapande 

marknadsföringsstrategier handlar om att utbilda mottagaren på ett sätt som gör att 

mottagaren känner sig lite smartare. Det innebär att möta kunden på deras villkor och inte 

enbart försöka hävda att företaget är bäst och vackrast. 

 “Content marketing ett arbetssätt för att förändra målgruppens beteende genom att ge 

tillgång till värdeskapande innehåll på företagets egna plattformar. Innehållet ska vara 

relevant och värdefullt ur målgruppens perspektiv och inte fokusera på att sälja eller 

beskriva produkter.”  

- Lindström 

 

Lindström berättar att det pratats om att det finns en trötthet inom content och att alla sitter 

med content marketing. Det är runt 87 procent av marknadsföringschefer som säger att det 

använder sig av content marketing men Lindström menar på att det bara är en bråkdel som 

använder det rätt. Många använder content marketing genom att använda stortavlor och 

banners online, detta är inte content marketing enligt Lindström, de har missuppfattat något.  

Inom content marketing är storytelling ett viktigt verktyg eftersom det kan stärka varumärket 

anser Lindström. Företag kan genom storytelling skapa en sorts värme genom att berätta hur 

kunderna kan använda en produkt. När det kommer till design, tycker Lindström att det har 

varit ett område som varit lite eftersatt inom B2B. Men han belyser att det är ett viktigt 

verktyg att tänka mer kring eftersom design kan förstärka budskapet och göra något 

lättkonsumerat. 
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4.3 Barregren – Kntnt 

Thomas Barregren arbetar som VD på Kntnt. Företagets kunder består främst av digitala 

kommunikationsansvariga hos företag. Målet är att hjälpa kunderna med strategier och 

programtjänster. Barregren anser att marknadskommunikation är viktig, utan den kan varken 

konsumenter eller köpare på företag hitta leverantörer, likaså kan leverantörerna inte heller 

hitta sina kunder.   

“Alla drar nytta av marknadskommunikation men ingen gillar marknadskommunikation som 

sker när man inte vill ha den. ” 

- Barregren 

 

Det finns en problematik hos företag, med att inte veta när konsumenter vill höra det som 

företaget har att erbjuda. Förr fanns det endast ett fåtal kanaler som människor samlades 

kring, dessa kanaler var exempelvis tidning, radio:n och TV:n som under denna tid 

genererade ett värde för mottagaren. Genom att köpa rätten att få lov att avbryta denna ström 

visste företagen att målgruppen nåddes relativt väl. Så länge som det inte finns andra 

alternativ för mottagaren och att innehållet inte blir för mycket, fungerar detta. Barregren 

konstaterar att detta tänkesätt, som all marknadskommunikation har vilat på, inte längre 

fungerar. På grund av denna förändring som pågått sedan 90-talet, behöver 

marknadskommunikationen förändras menar Barregren. Det gäller att fundera på hur företag 

själv kan skapa en ström av värdefullt innehåll för att attraherar målgruppen.  

Det grundläggande för att särskilja sig inom marknadskommunikationen anser Barregren är 

via de tre olika typer av marknadskommunikation. Den första är värdeavbrytande 

kommunikation som bygger på att köpa plats i någon annans värdeström. Det andra är 

värdestödjande som syns mer diskret och stödjer ett sammanhang. Barregren förklarar att det 

är som ett innehåll som någon annan har skapat, exempelvis genom produktplacering i filmer 

av produkter och varumärken. Det sista är värdeskapande, som innebär att skapa sig ett eget 

attraktivt innehåll istället för att använda någon annans. Det handlar om att skapa ett 

förtroendekapital som gör att mottagaren blir positivt inställd till det som sägs, vilket gör att 

kommunikationskostnaderna blir lägre och att företaget blir en attraktiv partner eftersom 

varumärket byggs upp med tillfört värde via den egna kanalen.   
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Den traditionella marknadsföringen har blivit mindre effektiv och Barregren menar att ett 

alternativ för att gå tillväga är att fundera på hur företag kan förtjäna uppmärksamheten 

istället för att ta den. Det går genom att använda sig av content marketing, men han betonar 

att det finns en skillnad mellan själva content och content marketing. 

“När folk säger content så menar de inte vilket innehåll som helst, de menar inte en 

bruksanvisning, inte slogan, utan något som har ambitionen att skapa ett mottagarvärde.” 

- Barregren 

 

För att det ska bli content marketing hävdar Barregren att det ska sättas upp ett arbetssätt som 

systematiskt producerar och regelbundet publicerar innehåll under en längre tid. Det gäller att 

vara konsekvent med att publicera content eftersom att ett enbart värdefullt innehåll inte 

ackumulerar ett förtroendekapital.  

Content marketing är ett kraftfullt verktyg och fungerar som en konkurrensstrategi i allra 

högsta grad anser Barregren. Genom att använda content marketing på en marknad där ingen 

eller ytterst få använder verktyget, är ribban låg och det räcker med att endast göra content. 

Det gäller att detta content blir lite mer och lite bättre när andra företag börjar med det. Denna 

marknad kan dock bli mättad, om alla mer eller mindre har sin egen blogg kommer det finnas 

många alternativ för konsumenten att välja på och på så vis förlorar det sin roll, då tappar 

content marketing sin konkurrensförmåga. Det handlar inte om att det blir för mycket 

information för konsumenterna, utan om att det innehåll som behövs för att sticka ut inte blir 

lönsamt för företaget. Det gäller då att bygga ett varumärke med tydlig differentiering och 

positionering som gör att företaget sticker ut på ett meningsfullt sätt.  

“Det finns bara en som kan vinna racet med att erbjuda mest och bredast innehåll och det är 

den som har lägst kostnad för att producera sånt innehåll men tillräcklig hög kvalitet för att 

attrahera. Alla andra i den här branschen måste börja fokusera på en smalare nisch eller 

hitta något sätt att verkligen twista till sitt innehåll.”                                                                                                                            

- Barregren 
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Content marketing som trend har vuxit till sig som en bubbla men har redan spräckts, belyser 

Barregren och hänvisar till en rapport som kom ut tidigare i år. Det har istället blivit något av 

en självklarhet där antagligen fler och fler människor systematiskt kommer använda sig av 

content marketing menar han. Från content marketing har fokuset inom marknadsföringen nu 

riktas mot bland annat account-based marketing och influencer marketing som blivit väldigt 

hett. Barregren menar att området är extremt trendkänsligt och att det ständigt kommer nya 

trender med ett par års tid, men det betyder inte att de gamla idéerna är dåliga. 

“Relationsbaserad marknadsföring är ju suveränt och content marketing handlar ju precis 

om detta, att bygga en relation, men istället för att göra det one-to-one, vilket är väldigt 

tidskrävande, så gör vi det one-to-many genom content, som gör att vi får en plattform till att 

bygga relation, en förtroenderelation.” 

- Barregren 

 

Kreativitet och design är viktigt, det kan förstärka känslor, exempelvis känslan för kvalité. 

Om mycket kraft och energi lagts ner för att skapa en produkt, så måste det runt omkring 

även vara enhetligt med produkten och det kan skapas genom design förklarar Barregren. 

Han tycker även att alla företag mår bra av att ha en historia. Genom att berätta historier 

minskas mottagarens försvarsmekanismer och mottagaren tar emot lärdomen. Storytelling 

förflyttar människor in i en annan situation där de kan påverkas. Det finns mycket att lära av 

storytelling som kan göra att människor blir bättre kommunikatörer. Historier kan överdrivas 

och vara påhittiga med fiktiva figurer i sitt koncept, men det gäller att ha en orsak för det, så 

att kunderna inte känner sig lurade. Det gäller att vara ärlig, kärnan i en storytelling bör alltid 

vara äkta med riktiga värderingar.  

 

 “Oärlighet skiner alltid igenom förr eller senare” 

- Barregren 

4.4 Thörnsten – Swedish Content Agencies 

Elisabeth Thörnsten arbetar på Swedish Content Agencies som VD. Det är en 

branschorganisation som vill skapa ett medvetande kring varför företag ska arbeta med 
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content marketing och vilka resultat det kan ge. Organisationen driver tillsammans med 

contentbyråerna utvecklingen av content marketing framåt. När Thörnsten började arbeta som 

VD för Swedish Content Agencies för fyra år sedan, var det mycket om kundtidningar och 

hur företag kan arbeta kring dem. Idag arbetar nästan alla byråer med digitala plattformar och 

det finns en reklamtrötthet hos konsumenterna som gör att företagen behöver finna nya sätt 

för att nå fram. 

Digitaliseringen och marknadsföring på digitala plattformar har blivit något av en självklarhet 

menar Thörnsten. Hon beskriver att digitaliseringen har gjort att saker går mycket snabbare, 

det är enklare att komma igång och det är inte långa ledtider från idé till publicering. Det har 

blivit en självklarhet att alla arbetar digitalt i vad som än görs och denna utveckling har gått 

väldigt snabb. För bara några år sedan rådde det en tvekan om digitaliseringen verkligen 

skulle slå igenom. Hur mycket ett företag behöver anpassa sig efter digitaliseringen beror på 

menar Thörnsten, om företaget till exempel har monopol är det inte lika oroväckande om det 

inte anpassar sig. Hon belyser dock att företag ändå bör anpassa sig till det som händer i 

samhället. 

 

“Digitaliseringen medförde massa nya möjligheter och gjorde en del gamla möjligheter ännu 

mer aktuella.”  

- Thörnsten 

 

Hon exemplifierar med storytelling som under 90-talet var ett modeord som sedan försvann, 

men att det är här återigen och plötsligt kan det berättas digitalt. Törnsten anser att 

storytelling är ett sätt att berätta en sak roligare och mer underhållande, men samtidigt är det 

viktigt att se till att historien inte ska bli krystad eller något påhittat. Det går att vrida på 

sanningen, men grunden ska vara sann och företaget bör utgå från att konsumenten är smart 

och kunnig.  

 

För att företag ska positionera sig, handlar det om att göra arbetet i rätt ordning, där det första 

steget är att analysera kundens problem menar Thörnsten. Det gäller att få insikter kring 

problemet och sedan hitta lösningen. Lösningen bör analyseras och följas upp, vad gjordes 

bra, vad gjordes mindre bra och vad är det som kan förbättras till nästa gång. Ett klassiskt 
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misstag menar Thörnsten är att gå direkt på lösningen istället för att göra insiktsarbetet 

ordentligt. Hon belyser att “tajmingen” är otroligt viktig och att företag som inte “tajmar” 

rätt, i längden inte kommer finnas kvar. 

 “Att vara ett företag som har ett erbjudande som ligger i tiden är det som gör företaget unikt 

och attraktivt.” 

- Thörnsten 

 

Företaget behöver tänka stort och på flera olika aspekter, såsom hållbarhet, ta hand om sina 

medarbetare och arbeta med mångfald. Att anpassa sina konkurrensstrategier till företags 

externa omgivning är viktigt och är som en hygienfaktor. Företagets mål och utgångspunkt 

behöver utgå ifrån kundens behov. Även om företaget kan påkalla uppmärksamhet från 

kunden, skulle det ändå bli irrelevant i slutändan om företagets strategier inte går hand i hand 

med kundens behov menar Thörnsten. Det är viktigt för företagen att utvärdera sina 

strategier, men inte för ofta eftersom att strategierna ändå bör vara uthålliga för att ett 

eventuellt resultat ska kunna visas.  

“Tidigare var man kanske lite grann det svarta fåret mellan reklamen och den oberoende 

journalistiken, sen helt plötsligt när mediehuset upptäckte att det inte gick bra, ville alla ligga 

i den här mittfåran, content-fåran.”                                                                                                                                

- Thörnsten 

 

Det som skiljer content marketing från traditionell marknadsföring menar Thörnsten är att 

content marketing använder sig av redaktionella metoder för att skapa ett värde som är 

önskat. Trots att hon arbetar för en ökning av medvetenheten kring content marketing, anser 

hon inte att företag enbart ska arbeta med content marketing. Det är bra att det finns 

traditionell reklam för varumärkesbyggandet eftersom att det är ett bra alternativ för att få 

igång saker, men det kan vara dyrt.  

För att en strategi ska vara värdeskapande tycker Thörnsten att det är viktigt att kunden 

upplever ett värde som är större än insatsen. Förutsättningar för att kunna skapa det, är att 
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samarbetet ska vara bra mellan byrå och kund. Till det behövs ett förtroende mellan parterna 

och att företaget inte nöjer sig med det som görs.  

4.5 Jacobsson – IKEA 

Carin Jacobsson arbetar som Project Leader Marketing på IKEA. Företaget arbetar med deras 

långsiktiga koncept ”Där livet händer” som grundats på intresset för hur folk har det hemma. 

Visionen är att göra vardagen lite enklare för de många människorna.    

Jacobsson inleder med att berätta hur marknadsföringen har förändrats av den digitala 

tekniken genom att förklara att det för inte allt för många år sedan räckte det med att 

producera en reklamfilm och en banner för att företaget skulle ha en komplett kampanj. Det 

hon avser med förklaringen, är att denna tid sedan länge är förbi. Jacobsson menar att det 

exempelvis idag handlar om TV-tittandet på play-tjänster, YouTube och internet i allmänhet. 

En stor del av konsumtionen av medier sker nu till stor del i mobilen, vilket fått konsekvenser 

på såväl format och innehåll.   

Marknadsföringsstrategier har förändrats efter digitaliseringen och genom de digitala 

plattformarna måste företag vara smartare och mer målgruppsspecifika. Det tycker Jacobsson 

är en bra sak eftersom att det öppnar upp för smartare kommunikation som är riktad till en 

specifik målgrupp. Hon menar att det är slöseri av resurser att sprida marknadsföringen mot 

en hel population om kunden ändå har specificerats. 

I en alltmer fragmenterad och differentierad konkurrens är det nödvändigt för företag att 

differentiera och positionera sig. Tidigare var det ett fåtal företag som konkurrerande på 

ganska lika villkor, men på senare tid har det blivit en konkurrens från alla möjliga håll. Det 

beror dels på den ökande konsumtionen på internet som tillåter konsumenter att handla vart 

som helst i världen påpekar Jacobsson, men även dels på grund av de nya små aktörerna som 

försöker ta en del av marknaden när de positionerar sig på ett delsegment. 

Det grundläggande för att särskilja sig inom marknadsföring handlar om att vara relevant och 

tänka målgruppsanpassat. Jacobsson förtydligar att “one size fits all” inte längre funkar och 

att det viktigaste är att konsumenten köper in sig på varumärket. De företag som enbart 

förlitar sig på priskommunikationen blir tillslut bortvald och konsumenten hittar ett bättre 

erbjudande någon annanstans.  
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“Med en ökande reklamtrötthet måste företag förtjäna folks uppmärksamhet.”  

- Jacobsson  

 

Konsumenterna som tittar på reklamen förväntar sig att den ska vara smart, relevant och 

gärna en smula underhållande beskriver Jacobsson. Det kan till och med vara så att en dålig 

reklam kan göra mer skada än nytta.   

“Ett exempel är när företag har en dålig genomtänkt retargeting-strategi och kunden undrar 

om företaget förföljer eller inte inser att de skickat reklam för samma produkt man precis 

köpt.” 

- Jacobsson 

 

Det som gör ett företag unikt och attraktivt är att företag ska vara “the good company”. Det är 

många kunder som i allt större utsträckning förväntar sig att företag bland annat tar ett socialt 

ansvar, tänker på miljön och är en bra arbetsgivare. Jacobsson menar att den yngre 

målgruppen tycker att det är en hygienfaktor att företag är klimat- och miljösmart. Dessa 

kunder förväntar sig att företag redan gör dessa miljöval och vill istället höra hur företaget 

hjälper kunden att bli smartare.  

“Vad det innebär för mig som kund? What’s in it for me?” 

- Jacobsson 

 

Jacobsson anser att värdeskapande marknadsföringsstrategier i korthet handlar om att vara 

relevant och skapar mervärde för varje individ. Det handlar om att alltid tänka utifrån 

kundens behov och därmed blir segmenterad kommunikation allt viktigare. Exempelvis 

berättar Jacobsson att vissa ålderskategorier eller levnadssituationer gör att det kan endera 

älska eller hata deras kommunikation. Hon menar att det då gäller att ha tänkt på det innan 

och försöka rikta rätt kommunikation till rätt målgrupp. Ibland kan IKEA bli förvånade över 

deras egna reklamer berättar Jacobsson. Hon menar exempelvis att de trodde att ett avsnitt i 

deras webb-tv-shop ”Vad gafflar ni om?” skulle attrahera tonårsföräldrar, men istället gav 

skyhöga visningar från tonåringar och unga vuxna. När det visar sig att responsen på 
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kommunikationen inte blir som det var tänkt, gäller det att snabbt ändra mediastrategi. Om 

det exempelvis skulle gå helt fel menar Jacobsson att det bara är att göra om och göra rätt. 

Content marketing handlar om att vara relevant och att hitta målgruppen. Jacobsson anser att 

kommunikationen ska ske på ett sätt som gör att målgruppen känner sig utvald och det gäller 

att skapa flera enheter med samma budskap men som vinklas. Dels utifrån målgrupp men 

även utifrån mediakanal, det fungerar inte att producera en enhet och sedan formatanpassa 

den för alla medier. 

Storytelling och content marketing tycker Jacobsson är nära besläktade, det är två 

angreppssätt på samma utmaning. Det är allt fler företag som väljer att ta fram ett långsiktigt 

koncept och därefter hålla sig till det. Detta gör att kunden känner igen sig i både manér och 

innehåll. Ett bra exempel på storytelling menar Jacobsson är ICA-reklamen med Stig. Det är 

ett koncept som kan utvecklas länge och kreatörerna kommer upp med nya, roliga och 

underhållande idéer.  
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5. Analys 
 

5.1 Värdeskapande innehåll 

Prahalad och Ramaswamy (2004) redogör för att värdeskapande inte längre är 

företagscentrerat, medan Normann och Ramirez (1993) förklarar att det skapas genom att ha 

en förståelse av det mottagaren efterfrågar. Respondenterna definierar värdeskapande på ett 

liknande sätt som den tidigare forskningen och de anser att det innebär att innehållet är 

relevant, intressant samt att det skapar ett mervärde för mottagaren. Den tidigare forskningen 

från Prahalad och Ramaswamy (2004) tar även upp att värdeskapande borde handla om att 

frambringa ett värde som är unikt. Detta kan även bekräftas i det som respondenterna 

berättar, att företag behöver fokusera på kunden och lära känna målgruppen för att ett värde 

ska kunna skapas. Det respondenterna menar är att det handlar om att förstå hur kunden 

tänker, vad deras behov och intressen är, detta för att kunna förmedla ett relevant innehåll för 

mottagaren som känns unikt.  

Normann och Ramirez (1993) belyser att företagen genererar värde genom att göra 

konsumenter mer intelligenta, framkommer även i empirin. Där förklarar Thörnsten att det är 

viktigt att kunden upplever ett värde som är större än kundens insats. För att skapa ett 

värdefullt innehåll ska företaget utbilda kunden så att kunden känner sig smartare, detta 

framkommer från majoriteten av respondenterna i empirin. Det sker genom att företagen 

skapar dialoger med konsumenter för att få en ökad kännedom om vad som efterfrågas, vilket 

kan kopplas till den värdeskapande DART-modellens faktorer dialog och tillgång (Prahalad 

& Ramaswamy 2004). Dessa faktorer skapar tillsammans potential för att i längden skapa en 

lojal gemenskap mellan företag och kund. Det som framkommer av detta är att en 

kommunikation med konsumenten skapar ett större värde för kunden eftersom att företag via 

en dialog förstår vad mottagaren efterfrågar.   

5.2 Content marketing som ett tillvägagångsätt 

Tidigare forskning beskriver content marketing som ett verktyg för att skapa relationer till 

företaget (Rahim & Clemens 2012) genom att forma marknadsföringen efter kundens behov 

(Kilgour, Sasser & Lake 2015) och kommunicera ut ett värde utifrån det (Rowley 2008). Det 

respondenterna beskrev som content marketing stämde överens med tidigare forskning, men 
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de formulerade begreppet som om det vore ett tillvägagångssätt och inte bara ett verktyg. 

Respondenterna påpekade att content marketing följer företagets strategiarbete från början till 

slut, från att identifiera målgruppen till att analysera och utvärdera strategin. Detta får stöd i 

den tidigare forskningen från Borja de Mozota (2003) som menar att en utvärdering visar ifall 

en strategi fått någon effekt eller inte. Borja de Mozota (2003) hänvisar även till hur 

betydelsefullt det är att arbeta med strategiarbete. Empirin påvisar att företagen kan få ut en 

effektiv content marketing strategi som är anpassad efter kundens behov, genom att utvärdera 

sina tillvägagångssätt. 

Rowley (2008) hävdar att det är viktigt med en konsekvent kommunikation inom content 

marketing. Respondenterna anser även att det är ett långsiktigt arbete att möta kunden på 

deras villkor. Samtidigt krävs det av företagen att rikta rätt kommunikation till rätt målgrupp. 

Kilgour, Sasser och Lake (2015) beskriver i sin forskning om att företagen behöver ha 

kunskap om plattformarna för att kommunikationen ska kunna bli effektiv. Därav påvisas det 

att företagen först behöver ha en kundförståelse för att kunna skapa en effektiv 

kommunikationsstrategi på plattformarna.  

Tidigare forskning från Borja de Mozota (2003) beskriver att företag behöver arbeta med rätt 

kommunikationsstil. Denna forskning bekräftar det som respondenterna uttrycker, företag 

behöver finns en kommunikationsstil som förmedlar ett attraktivt värde för mottagaren. 

Respondenterna förklarar att om det inte finns en attraktion för innehållet, kommer företaget 

inte nå ut till konsumenterna.   

5.3 Storytelling och design som värdeskapande 

Mossberg och Nissen Johansen (2006) tidigare forskning hänvisar till att storytelling är ett 

effektivt tillvägagångssätt och att det är ett verktyg som kan tillfredsställa flera behov 

samtidigt. Det bekräftar respondenternas resonemang, som förklarar att storytelling kan vara 

ett användbart tillvägagångssätt för kommunikation och att det är ett verktyg som kan stärka 

varumärket. I empirin framkommer det även att storytelling ska kommunicera en berättelse 

som kunden vill ta del av och ha ett innehåll som engagerar konsumenten. Respondenterna 

anser att genom att använda storytelling kan kunden bli påverkad och lättare ta emot ett 

budskap. Mossberg och Nissen Johansen (2006) bekräftar detta med sina resonemang om att 

storytelling kan skapa en mening av en berättelse och attrahera mottagaren.   
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I den tidigare forskningen togs det upp diskussioner kring storytelling, om hur sant ett 

innehåll bör vara. Heijbel (2010) anser att grundprincipen för en storytelling ska vara sann 

eftersom att processen blir snabbare, billigare och enklare. Mossberg och Nissen Johansen 

(2006) menar däremot att en storytelling kan vara fiktiv men ändå accepteras av 

konsumenterna, vilket Barregren även delvis resonerar kring. Barregren förklarar att en 

storytelling kan vara fiktiv men att kärnan i en storytelling alltid ska vara äkta. Det är i linje 

med tidigare forskning som pekar på att en storytellings krav på äkthet avgörs av 

användningsområdet (Mossberg & Nissen Johansen 2006). Thörnsten berättade dock att en 

storytelling alltid ska vara sann eftersom att konsumenterna kan genomskåda falskhet. 

För att konsumenter ska tycka att marknadsföringen är tilltalande räcker det inte enbart med 

en bra storytelling menar Johansson, han belyser att det även behöver tillföras design, vilket 

även Lindström och Barregren håller med om. Respondenterna förklarade att design kan 

förstärka företagets budskap och gör innehållet mer lättkonsumerat för kunden. Det går att 

koppla till tidigare forskning av Gobé (2010) som tar upp design som en nödvändighet i 

strategiskapandet. Trots att design är viktigt, anser Johansson att historia och innehållet är 

viktigare. En tolkning är att design är ett nödigt verktyg för strategiskapandet, men att det ska 

fungera som ett komplement med uppgift att förstärka innehållet och göra det lättare att 

bearbeta för konsumenterna.  

Tidigare forskning från Grossberg (2016) menar dock att det krävs en kombination av både 

kreativ kompetens, digital kompetens och dataanalys för att företag ska uppnå framgång. Det 

kreativa tänkandet som är viktigt har dock minskats när företag fått större förlitan på data 

som gör att beslutsfattande blir faktabaserat istället för kreativ (Leeflang et al. 2014). För att 

motverka detta kan mer design användas i strategiskapandet, vilket även Lindström i empirin 

tagit upp som ett behov. 

5.4 En digitaliserad marknad 

Leeflang et al. (2014) konstaterar i tidigare forskning att digitaliseringen har bidragit med nya 

förändringar inom marknadsföringen för företag. Det kan sammankopplas med empirin, om 

att respondenterna anser att företag förändrar och anpassar sig till nya omständigheter genom 

att arbeta digitalt, varav flera förklarade att det är en självklarhet. Från empirin framkommer 

det företag behöver finnas på digitala plattformar eftersom att kunden är uppkopplad tack 
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vare digitaliseringen. En tolkning är företag behöver vara tillgänglig digitalt för att skapa ett 

form av värde gentemot kunden. Det bekräftas även i Rowleys (2008) tidigare forskning om 

att det centrala för att skapa värde, lojalitet och relationer i sin kommunikation är att företag 

behöver finnas digitalt.  

Prahalad & Ramaswamy (2004) bekräftar i tidigare forskning att digitaliseringen har 

genererat mer tillgänglig information och lett till en ökad transparens, vilket även Leeflang et 

al. (2014) beskriver kan leda till negativa konsekvenser för företag om de inte visar att de 

erbjuder mer värde än konkurrenterna. Det kan även konstateras i denna studie, att internet 

har lett till en ökad transparens som gör att kunden har möjligheten att bilda sig en 

uppfattning av en produkt som ska köpas. Prahalad & Ramaswamy (2004) beskriver 

transparensen som önskvärt av konsumenter eftersom att kunden kan mäta kostnaderna för 

produkterna och tjänsterna innan köpet. Detta kan sammankopplas med det som framkommer 

i empirin, om att konsumenten har gått från att vara en passiv mottagare till att bli en aktiv 

uppsökare. En tolkning är att konsumenten genom digitaliseringen kan effektivisera sitt 

tillvägagångssätt för att finna produkter eller tjänster formade efter sitt egna behov.  

5.5 Att särskilja sig på markanden 

Johansson och Svengren Holm (2008) redogör i sin forskning att det är viktigt att företag 

arbetar med differentiering och positionering i sin marknadsföring. Det som framkom av 

respondenterna är att vikten beror på, Johansson talar om är att differentiering är en viktigare 

aspekt för företag som använder sig av köpt reklam och inte lika aktuellt inom content 

marketing. Thörnsten förklarar däremot att det är viktigt vid positionering att göra saker i rätt 

ordning och för att kunna uppnå en bra strategi. Det respondenterna även antydde som en 

viktig faktor är att företag behöver förstå sin kund för att kunna särskilja sig, vilket bekräftar 

tidigare forskning från Normann och Ramirez (1993) samt Neumeier (2006). Även Borja de 

Mozota (2003) beskriver att företag som vet vad de skapar för värde för kunderna, har lättare 

att särskilja sig, vilket även framkom i respondenternas resonemang. En tolkning av det är att 

företag behöver förstå kunden och sedan kommunicera ut en identitet som förklarar vilka de 

är för att kunna särskilja sig från andra konkurrenter. Därav tyder det på att förståelse för 

kunden är en viktig aspekt för att företag ska kunna särskilja sig.  
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Johansson och Barregren förklarar att om ett fåtal företag skulle kommunicera värdeskapande 

innehåll skulle de få ett övertag med sin marknadsföring gentemot andra konkurrenter. Det 

kan sammankopplas med Prahalad och Ramaswamy (2004) som anser att företag behöver 

applicera värdeskapande marknadsföringsstrategier för att kunna skapa bra 

konkurrensstrategier. Från respondenterna framkom det även hur viktigt det är att visa upp 

vilka företaget är, för att kunna locka till sig konsumenter och differentiera. Dessa 

resonemang bekräftas i tidigare forskning om att företag behöver särskilja sig för att kunna 

bygga upp en företagsidentitet (Neumeier 2006; Shee & Abratt 1989). Det respondenterna 

syftar till är att genom att förstå sin kund kan företag skapa ett unikt företag och särskilja sig 

från mängden. Tidigare forskning av Borja de Mozota (2003) bekräftar att företaget behöver 

veta vad det är som gör företaget speciellt för att skapa sig en position. Detta antyder på att 

företag behöver förstå sin kund för att kunna särskilja sig från andra konkurrenter och för att 

skapa sig en position på marknaden.  

5.6 Strategier anpassade till kunden är viktigast 

Det som framkom i empirin var att företag behöver arbeta i olika processer för att kunna 

bygga upp strategier. Borja de Mozota (2003) bekräftar det här i tidigare forskning, om att 

företag behöver arbeta i en process för att kunna konkurrera på marknaden. Respondenterna 

anser att det handlar om att bygga strategier runt kunden och att kommunicera innehåll som 

är relevant för kunden. Några av respondenterna menade att deras företagskunder oftast har 

ett inifrån- och ut perspektiv, de fokuserar bara på företaget och deras egna produkter. 

Företagen borde istället fokusera på att arbeta med ett utifrån- och in perspektivet för att 

uppfylla kundens intresse samt behov. Dessa resonemang från respondenterna motsäger 

forskningen från Shee och Abratt (1989) som antyder att företag behöver kommunicera ut det 

som företaget vill uttrycka. En tolkning av detta är att företag behöver fokusera mer på 

kundens intressen än på sina egna intressen.  

Respondenterna anser att företag kan forma och anpassa sin marknadsföring efter kundens 

behov genom att förstå dem. Det kan bekräftas i Normann och Ramirez (1993) tidigare 

forskning som även menar att de uppnår den bästa konkurrensstrategin på det sättet. För att 

företag ska kunna bygga upp sina strategier menar Borja de Mozota (2003) att de behöver 

veta vilka de externa faktorerna är som påverkar företaget. Av respondenterna framkommer 
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det att kunden är en viktig extern faktor att anpassa sig efter. En möjlig förklaring är att 

företag behöver arbeta med strategiprocesser som är formade efter kunden för att kunna 

konkurrera. För att göra det behöver företagen särskilja sig och förstå kunden. 
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6. Slutsats 

Denna studie syftar till att kartlägga vilka faktorer som är viktiga när företag applicerar 

värdeskapande innehåll i sina marknadsföringsstrategier i en digitaliserad och konkurrerande 

miljö. Genom den insamlade empirin har det formats en grundad slutsats om vilka faktorer 

företag bör tänka på när de ska applicera värdeskapande innehåll i sin 

marknadsföringsstrategi.  

 

Det studien kommer fram till är hur viktigt det är för företag att anpassa sitt värdeskapande 

innehåll efter konsumenten. Slutsatsen är att de faktorer som är viktiga när företag ska 

använda sig av värdeskapande innehåll, är att de ska ha ett utifrån- och in perspektiv med 

kunden i fokus. Företag som arbetar med värdeskapande innehåll ska ha ett kreativt 

tillvägagångssätt och vara ärliga i sin storytelling. De behöver även arbeta med ett långsiktigt 

strategiarbete som gång på gång måste utvärderas eftersom att värdeskapande 

innehållsmarknadsföring inte bara är ett verktyg, utan det är mer ett tillvägagångssätt. 
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7. Avslutande diskussion 

Studien bekräftar att företag existerar i en konkurrerande och digitaliserad miljö. Det 

respondenterna förklarar i studien, är att digitaliseringen har förändrat företags 

kommunikationsmöjligheter och marknadsföringsstrategier. Vilket medför att företag 

behöver anpassa sig till den digitala förändringen om de vill nå ut till konsumenterna på bästa 

sätt. Den nya eran för företag är att arbeta med värdeskapande marknadsföring. Genom att 

applicera värdeskapande kan företag nå fram till konsumenten med sitt budskap på ett lättare 

sätt som inte traditionell marknadsföring kan.  

Denna studie har fokuserat på värdeskapande innehåll, främst på hur företag kan arbeta med 

verktyget för att nå ut med en framgångsrik marknadsföring som ska attrahera 

konsumenterna. Det studien har försökt förtydliga är att värdeskapande marknadsföring är ett 

tillvägagångssätt som ständigt behöver anpassas och utvärderas efter konsumenten för att 

kunna ge effekt.  

I efterhand har skribenterna fått kännedom om att arbetsprocessen hade kunnat ske 

annorlunda. Om det funnits möjlighet till att förbättra studien skulle det ha skett vissa 

förändringar. Dels hade studien kunnat ha fler antalet respondenter, det skulle förstärkt vissa 

resonemang i studien och bidragit till en djupare förståelse för värdeskapande 

marknadsföring. På liknande sätt hade det varit intressant om respondenterna kunnat bestå av 

flera experter inom olika områden för värdeskapande marknadsföring eftersom att resultatet 

skulle kunnat få högre generaliserbarhet.  

Det som skribenterna har fått förståelse för under arbetet med denna studie är att alla företag 

på något sätt arbetar med värdeskapande men att det finns olika sätt för hur företag kan arbeta 

med värdeskapande marknadsföring. Företag behöver finna deras egna kommunikationsstil 

och förstå vad deras kunder attraheras av, för att de ska kunna nå fram med sin 

kommunikation. Genom denna studie har skribenterna även förstått att content marketing är 

ett aktuellt ämne bland företag. Content marketing har blivit alltmer av en självklarhet 

eftersom att det ligger rätt i tiden.  
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7.1 Vidare forskning 

Denna studie har ur ett företagsperspektiv kartlagt hur företag ska applicera värdeskapande 

innehåll. I den vidare forskningen vore det intressant att komplettera studien med ett 

konsumentperspektiv för att få en mer komplex bild. Genom ett sådant perspektiv tror 

skribenterna att företag kan få en bättre förståelse eftersom att de kan skapa en djupare 

förståelse för konsumenternas behov.  

 

Det som framkommit i studien är att företag genom digitaliseringen kan bygga upp relationer 

en-till-flera istället för en-till-en som relationsmarknadsföringen gör. För att vinna 

konkurrensfördelar kommer det ständigt nya tillvägagångssätt, men de alla går mot samma 

riktning och utvecklas. Det skulle därför vara av intresse att undersöka vad den nya trenden 

kommer att vara i framtiden och om det finns effektivare marknadsföringsmetoder för företag 

att använda sig av. 
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9. Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1: Intervjufrågor  

Inledande frågor för intervjun 

Börja med att berätta vem du är, vad du arbetar med och vilket företag du arbetar för? 

Digitala faktorer som påverkar marknadsföringsstrategier 

Hur har marknadsföringen förändrats av den digitala tekniken?  

Hur påverkas företags marknadsföringsstrategier av digitala plattformar?  

Differentiering och Positionering  

Vilka faktorer är grundläggande för att särskilja sig inom marknadsföring?  

Vilka faktorer gör företag unikt och attraktivt på marknaden?  

Konkurrensstrategier  

Vilka faktorer är viktiga för att kunna konkurrera med sin marknadsföring? 

Varför är det viktigt att företag anpassar sina konkurrensstrategier efter sin externa 

omgivning?  

Anpassningsstrategier  

Varför är det viktigt att företag anpassar sig till kunder och deras behov?  

Värdeskapande strategier 

Vad är värdeskapande marknadsföringsstrategier enligt er? 

Hur kan företag arbeta med värdeskapande marknadsföringsstrategier? 

Vilka faktorer är viktiga för att kunna skapa en värdeskapande marknadsföringsstrategi? Vad 

anser ni är content marketing?  

På vilket sätt är storytelling och design viktiga faktorer inom värdeskapande strategier? Hur 

kan företag använda sig av storytelling och design? 

 

 

 

 

 

 


