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Sammanfattning	

Författare: Fredrika Bergh, Emma Lundqvist	
	
Handledare: Johanna Fernholm	
	
Nyckelord: Innehållsmarknadsföring, content marketing, marknadsföring 
kommunikationsmix, innehållsbyrå, värdeskapande, marknadsföring, 
marknadskommunikation	
 	
Bakgrund: Innehållsmarkandsföring har blivit en allt vanligare 
marknadsföringsstrategi att tillgå.	
	
Problemformulering: Den vetenskapliga definitionen av innehållsmarknadsföring är 
vag och ej konstaterad. Detta gör att de som praktiserar innehållsmarknadsföring inte 
har en definition att luta sig tillbaka på för att veta att de faktiskt praktiserar 
innehållsmarknadsföring. 	
	
Frågeställningar: Hur uppfattar marknadsförare innehållsmarknadsföring?	Hur 
använder marknadsförare sig av innehållsmarknadsföring?	

	
Syfte: Syftet med studien är att analysera och utreda marknadsförares uppfattning och 
användning om innehållsmarknadsföring.	

	
Metod: Det är en kvalitativ studie, där sex stycken semistrukturerade intervjuer av 
marknadsförare som använder sig av innehållsmarkandsföring i sitt dagliga arbete har 
gjorts. Den data som har samlats in i samband med intervjuerna har sedan analyserats 
utifrån studiens frågeställningar. 	
	
Slutsats: Studien kan konstatera att det inte råder någon enig uppfattning av 
innehållsmarknadsföring marknadsförare mellan. Dock finns det många likheter 
mellan uppfattningarna. De likheter som har identifierats är; alla marknadsförare är 
eniga om att innehållmarknadsföring skall distribueras genom egenägda digitala 
social kanaler. Innehållet skall finnas i en redaktionell kontext och vara både 
värdeskapande och intressant för läsaren. Det skall heller inte vara i direkt kontakt 
med varken produkten eller tjänsteföretaget säljer. Innehållmarkandsföringen får inte 
uppfattas av läsaren eller användaren som reklam eller marknadsföring, då kan det 
inte längre klassas som innehållsmarknadsföring. 	
Det verkar heller inte finnas något direkt behov hos marknadsförarna av en konkret 
definition. Marknadsförarna anser att innehållsmarknadsföringen är fri, till den mån 
att det är upp till marknadsföraren själv att avgöra hur man vill praktisera 
innehållsmarkandsföring.  
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Abstract 

Authors: Fredrika Bergh, Emma Lundqvist	
	
Superväskor: Johanna Fernholm	
	
Keywords: Content marketing, the marketing Communication mix, content Agency, 
creating value, marketing and marketing Communication	
	
Bakgrund: Content marketing has become a more commonly used strategy when 
marketers want to convey a message to consumers. 	
	
Problem discussion: The scientific definition of content marketing is vague and it 
varies in between users. This makes it difficult for the practitioners who use content 
marketing as a strategy, that what it is that they are actually creating is content 
marketing. 	
	
Questions: How does marketers/practitioners perceive content marketing? 	
How do marketers/practitioners use content marketing? 	
	
Aim: The aim is to analyse and determine the marketers/practitioners perceived 
notion of content marketing is and how he or she uses it. 	
	
Method: The study has a qualitative research point of view.When collecting the data 
for the study, semi-structured interviews where chosen as the method most fitting for 
the purpose of the study. The collected data was then analysed within the frames of 
the research questions. 	
	
Conclusion: With the result of the study one can conclude that there is no universal 
view of content marketing within the group of practitioners that were interviewed. 
There are though many similarities of how they perceive content marketing. The 
practitioners all agreed that content marketing should be distributed through owned 
digital channels. The content itself should be in an editorial context, and should both 
create value and be captivating to reader. It should not be in immediate association to 
the product or the service that the company provide. 	
Content marketing should not be perceived by the reader or user  as advertising 
activities, once it is it has lost its value and should not be called content marketing. 	
A need for a concrete definition does not seem to exist among marketing managers. 
Marketing managers considers content marketing to be free insofar that it is up to 
each marketer to determine how content marketing should be practised. 
  



	 4	

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

1.1.	 Innehållsmarknadsföringens	uppkomst	................................................................................	6	

1.2.	 Historiska	och	nutida	exempel	på	innehållsmarknadsföring	.......................................	7	

1.3.	 Innehållsmarknadsföringens	syfte	...........................................................................................	8	

1.3.1.	 Innehållsbyrån	..........................................................................................................................	9	

1.4.	 Tidigare	forskning	............................................................................................................................	9	

1.5.	 Problemdiskussion	........................................................................................................................	10	

1.6.	 Syfte	......................................................................................................................................................	11	

1.7.	 Forskningsfrågor	............................................................................................................................	11	

1.8.	 Avgränsningar	.................................................................................................................................	12	

1.9.	 Studiens	ordval	................................................................................................................................	12	

2.	 Teori	..............................................................................................................................................................	13	

2.1.	 The	Marketing	Communication	Mix	.......................................................................................	13	

2.2.	 Behovet	av	innehållsmarknadsföring	och	en	definition	................................................	15	

2.3.	 Att	skapa	värde	................................................................................................................................	18	

2.4.	 Berättelsen	och	innehållets	betydelse	..................................................................................	19	

3.	 Metod	...........................................................................................................................................................	21	

3.1.	 Studiens	filosofiska	grund	..........................................................................................................	21	

3.2.	 Forskningsstrategi	och	ansats	..................................................................................................	22	

3.3.	 Forskningsansats	............................................................................................................................	23	

3.4.	 Forskningsdesign	...........................................................................................................................	23	

3.5.	 Urval	av	företag	och	intervjuobjekt	........................................................................................	24	

3.6.	 Intervjuer	...........................................................................................................................................	26	

3.6.1.	 Semistrukturerade	intervjuer	..........................................................................................	27	

3.6.2.	 Intervjuguide	...........................................................................................................................	28	

3.7.	 Ytterligare	insamling	av	empiri	...............................................................................................	28	

3.8.	 Bearbetning	av	empiri	..................................................................................................................	30	



	 5	

3.9.	 Etik	........................................................................................................................................................	31	

3.10.	 Metodkritik	.....................................................................................................................................	31	

3.11.	 Kritik	mot	den	egna	studien	....................................................................................................	32	

3.12.	 Tillförlitlighet	................................................................................................................................	33	

3.12.1.	 Trovärdighet	.........................................................................................................................	33	

3.12.2.	 Överförbarhet	.......................................................................................................................	34	

3.12.3.	 Pålitlighet	................................................................................................................................	34	

3.12.4.	 Konfirmerbarhet	.................................................................................................................	34	

3.13.	 Primära	källor	...............................................................................................................................	34	

3.13.1.	 Sekundära	källor	.................................................................................................................	35	

4.	 Empiri	..........................................................................................................................................................	35	

4.1.	 Definition	av	begreppet	...............................................................................................................	35	

4.2.	 Kanaler	................................................................................................................................................	37	

4.3.	 Innehållsmarknadsföring	inte	helt	problemfritt	..............................................................	39	

4.4.	 Det	är	innehållet	som	räknas	....................................................................................................	40	

4.5.	 Att	skapa	värdefullt	innehåll	.....................................................................................................	42	

4.6.	 Hur	ser	framtiden	ut	för	innehållsmarknadsföring?	.......................................................	43	

5.	 Analys	och	diskussion	...........................................................................................................................	45	

5.1.	 Konsten	att	kommunicera	via	The	marketing	Communication	Mix	........................	46	

5.2.	 Diskussionen	om	definitionen	..................................................................................................	48	

5.3.	 Nyttan	av	värdet	.............................................................................................................................	49	

5.4.	 Innehållet	och	hur	det	förmedlas	............................................................................................	51	

6.	 Slutsats	........................................................................................................................................................	53	

6.1.	 Vidare	forskning	.............................................................................................................................	54	

7.	 Referenslista	.............................................................................................................................................	56	



	 6	

1. Inledning 
I inledningskapitlet introduceras läsaren för studiens bakgrund samt får en övergripande 

förståelse för ämnet innehållsmarknadsföring. Därefter redogörs studiens problemdiskussion 

kring ämnet, studiens syfte, frågeställning samt de avgränsningar som ansetts nödvändiga. (I 

följande kapitel kommer content marketing att benämnas vid den svenska termen 

innehållsmarknadsföring.)	

1.1. Innehållsmarknadsföringens uppkomst 
I dagens markandsföringsmiljö behöver marknadsförare konstant modifiera och förnya sina 

tillvägagångssätt för att nå ut till befintliga och nya konsumenter på marknaden och för att 

säkerställa sin plats i en konstant föränderligt kommunikationsmiljö. En miljö där nya 

affärsverksamheter skapas, säljs och går i konkurs inom loppet av några år (Hofstede, 

Hofstede & Minkov 2011). 	

Området för marknadsföring och reklam är under ständigt föränderliga villkor, där äldre och 

omoderna kanaler fasas ut i takt med att nya kliver in på marknaden. Detta på grund av att 

konsumenterna har blivit mer medvetna om marknadsföringens aktiviteter. I takt med 

samhällets tekniska utveckling, från handelssamhället under 1800-talet till det kapitalistiska 

konsumtionssamhälle vi har idag, måste också marknadsföringen förnya sitt tilltal gentemot 

konsumenter och användare, eftersom konsumentens reaktion på marknadsföring och reklam 

har förändrats (Barregren & Tegborg, 2014). Marknaden har gått från att vara säljinriktad till 

att bli konsumentinriktad, det handlar om att förstå vad man kan erbjuda konsumenten istället 

för vad konsumenten kan konsumera av företaget (Pulizzi, 2014).  I de debatter som drivs 

inom marknadsföring och kommunikation har de gemensamt kommit fram till konklusionen 

att det borde vara mindre fokus på produktion och funktionalitet och istället mer fokus på 

relationsskapande och meningsfullt innehåll (Duncan & Moriarty, 1998). 	

Detta har givit utrymme för olika marknadsföringsmetoder. En som kan ses som en 

föregångare till innehållsmarknadsföring, är marknadsföringsmetoden corporate storytelling. 

Som kom till Sverige under slutet av 1990-talet. Corporate storytelling handlar om att berätta 

och bygga en historia i och kring företaget. Genom en gemensam berättelse kan man föra 

vidare ett budskap om företagets identitet och måla upp en bild som visar företagets vision för 

sina konsumenter och användare (Dennisdotter et al., 2008). Exempel på storytelling är 

mataffären ICA som använder sig utav sina berättande reklamfilmer för att marknadsföra 

veckans varor (ibid). Storytelling kan således ses som upprinnelsen till 

innehållsmarknadsföring. Det är dock inte bara storytelling som möjliggjort 
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innehållsmarknadsföringens framkomst utan givetvis också uppkomsten och utvecklingen av 

internet i sig. Internet har framförallt förändrat hur vi människor kommunicerar och 

interagerar med varandra, detta särskilt genom sociala medier (Tiago & Vermíssimo, 2014). 

Internet har därför också blivit ett naturligt underlag för att bedriva just 

innehållsmarknadsföring - en plats där man kan kommunicera och publicera sin berättelse.  

Internet har till och med blivit den ledande plattformen när det kommer till att kommunicera 

och dela med sig av sitt meddelande. Sedan 2007 låg det svenska folkets mediakonsumtion på 

359 minuter dagligen, 2014 har det skett en ökning med över 20 minuter (Internetstatistik.se 

2015). Även om denna ökning över tid inte ses som speciellt stor, så har en markant 

förändring skett i hur och vart man surfar. Sedan surfplattan introducerades på marknaden 

2012 har tillgången till dessa ökat från 18 procent till 78 procent (Internetstatistik.se, 2015). 

Användningen av Internet är mer bärbar än förut, vilket gör att det inte bara är i hemmet, eller 

på arbetsplatsen som man tar del av olika former av information utan även utanför dessa 

rammar. I dag kan företag kommunicera direkt med sina konsumenter och användare genom 

sociala medier och andra nätbaserade forum. Förut har det varit svårt för företagen att vara på 

rätt plats vid rätt tillfälle, samt få ut sitt budskap till rätt konsument (Gummersson, 1991). 	

I dagens informationssamhälle är konsumenten själv ute och söker informationen, vilket gör 

det viktigare för företag att vara tillgänglig och dra till sig konsumentens uppmärksamhet 

(Holliman & Rowley, 2014).  Genom att företag sänder ut information och innehåll på 

webben som ska tilltala konsumenter som redan befinner sig på Internet och på så vis aktivt 

själva söka upp innehållet, tjänsten eller produkten som företaget publicerar genom deras 

digitala kanaler, görs det därför lättare för företag att befinna sig på rätt plats med rätt 

information. Konsument söker sig i detta fall till företag i ställer för omvänt (ibid). Detta 

faktum har därför gjort det allt mer viktigt för företag att befinna sig och synas på nätet, i 

sociala kanaler, interagerandes med sina användare på ett innehållsrikt sätt, alltså bedriva 

innehållsmarknadsföring och det är också här denna studie tar sin ansats.	

1.2. Historiska och nutida exempel på 

innehållsmarknadsföring 
The Furrow	

Begreppet innehållsmarknadsföring har funnits i närmare hundra år, dock är strategin 

innehållsmarknadsföring endast några få år gammalt. Det tidigaste exemplet som man ofta tar 

upp i samband med innehållsmarknadsföring är redan från 1885 då ett av världens störta 

jordbruksföretag, Deere & Companys, började publicera tidskriften The Furrow för aktörer 

inom jordbruket och framförallt för företagets kunder. Tidningen tog upp innehållsrikt 
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redaktionellt material om utvecklingen inom jordbruksbraschens senaste teknologi och tips på 

hur man effektiviserade sitt jordbruk, givetvis med hjälp av Deere & Companys produkter. 

Till skillnad från en produktkatalog var dock inte företagets produkter i fokus utan innehållet. 

Än i dag är The Farrow en av världens största jordbrukstidningar. Många pratar om John 

Deere, grundaren av Deere & Company, som den absolut första innehållsmarknadsföraren 

(Kuenn, 2013). The Furrow är ett tydligt exempel på att skapa innehåll som kan vara 

intressant för kunden, och att se till dennes behov. 	

Michelinguiden 	

Bildäcksproducenten Michelin tog redan år 1900 fram en gratisguide för lastbilschaufförerna 

över rekommenderade restauranger, övernattningsmöjligheter och bilserviceenheter längst 

med vägarna. Den har idag utvecklas till att bli en av världens mest erkända guider och 

omfattar idag mer än 23 olika länder världen över (ibid). Genom denna bok fick personer 

handfasta tips som kunde hjälpa dem under deras resa. 	

The epic split	

I slutet av 2013 publicerade Volvo lastvagnar ett videoklipp där skådespelaren Jean-CELADE 

Van Damme utför en split mellan två lastbilar som kör synkroniserat. I samband med 

reklamfilmen blev företaget ett av de mest omtalade på nätet under det året och har idag över 

100 miljoner visningar på streamingkanalen youtube.com. Detta är ett resultat av flera olika 

filmklipp som Volvo lastvagnar har producerat sedan 2012 (Volvotrucks.com, 2014). Video 

gjorde att Volvolastvagnar blev aktuell i mångas vardag.  	

1.3. Innehållsmarknadsföringens syfte 
“Content Marketing is the marketing and business process for creating and distributing 

valuable compelling content to attract, acquire and engage a clearly defined and understood 

target audience - with the objective of driving profitable customer action.” (Pulizzi, 2014)	

Innehållsmarknadsföring är en marknadsföringsstrategi som syftar till värdeskapande av 

produkten/tjänsten eller företaget i form av information som benämns som innehåll och som 

inte direkt är knutet till själva produkten eller tjänsten. Termen innehållsmarknadsföring har 

blivit ett allt trendigare ord att använda sig av i marknadsföringssammanhang (Barregren & 

Tegborg 2013). 	

Innehållsmarknadsföring handlar mycket lite om att tala om för konsumenten vilken produkt 

hen är i behov av, snarare motsatsen, utan att få denne att komma till insikt själv genom ett 

intressant innehållsskapande. (Barregren & Tegborg, 2014). 	
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Innehållsmarknadsföring handlar om att skapa värde i marknadsföringen gentemot 

konsumenten samt att syftet med innehållsmarknadsföring är att upprätthålla och skapa nya 

konsumentrelationer. Framgångsrik innehållsmarknadsföring är relevant, intressant, lärorik 

och värdefull för målgruppen ifråga. Detta sker oftast under en längre period och kan ta tid att 

bygga upp, innehållet skall publiceras kontinuerligt för att bygga upp en användarnas. 

(Barregren & Tegborg 2013). Innehållet kan ta olika skepnader och former men vanligast är 

att vi ser den i form av bilder, bloggar, nyhetsbrev, podd-sändningar eller webbaserad TV och 

givetvis framförallt i sociala medier (Barregren & Tegborg 2013).	

1.3.1. Innehållsbyrån 
Innehållsmarknadsföring, precis som andra marknadsföringsmetoder, kräver tid, kunskap och 

en innehållsstrategi för att producera värdefullt och innehållsrikt material (Barregren & 

Tegborg, 2013). Alla företag har inte möjlighet att producera och publicera innehåll själva 

och tar därför ofta hjälp av en så kallad innehållsbyrå. 	

En innehållsbyrå hjälper företag att utveckla innehållsstrategier för digital publicering och 

skapar innehåll i form av text, ljud och bild. På grund av den allmänna skepsis som många 

konsumenter har gentemot marknadsföring och reklam är det viktigt att innehållet håller hög 

nivå och är av värde för målgruppen. (ibid). Innehållsmarknadsföring handlar också om att 

“äga” sin media istället för att “hyra”. Med detta menas; genom att ta kontroll över företagets 

egna media, bygga upp en egen användarbas och ett eget närverk på nätet med den 

information som publiceras i samband med företaget/varumärket kan man också styra den dit 

man önskar. Man är således inte beroende av annonser och tidningar där man ofta köper eller 

hyr räckvidd i form av en banner eller tyckt annons. (Pulizzi, 2014).	

1.4. Tidigare forskning 
Inom genren innehållsmarknadsföring har det under senaste åren skrivits en del uppsatser.  Ett 

exempel är en masteruppsats från Lunds Universitet där man studerade hur företag genom 

innehållsmarknadsföring kan skapa Brand Equity (Georgieva & Djoukanova, 2014). Brand 

Equity beskrivs inom marknadsföringsvärden som ett mått på hur hög igenkänningsfaktor ett 

varumärke har, detta baserat på att ett välkänt varumärke säljer mer än ett okänt varumärke. 

Detta medför att en konsument är övertygad om att ett välkänt varumärke därför också är 

bättre än ett okänt (Fill, 2009) Forskarna kunde identifiera tre faser inom 

innehållsmarknadsföringens process. Genom att identifiera de strategiska besluten och 

aktiviteterna inom varje enskild fas av processen kunde man fastställa att digitalt innehåll kan 

användas som ett verktyg för att bygga upp ett företags brand equity. Till exempel så kunde 

man se att genom att bemöta ett segment, framtaget utifrån behov och intressen, med relevant 
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och värdefullt innehåll skapa en relation mellan varumärket och dess användare. Detta i sin 

tur skapade möjlighet att etablera tillit, förtroende och lojalitet till varumärket. Detta 

genererade i sin tur det man kallar för brand equity.  	

I Ek och Arhammars masteruppsats från Uppsalas Universitet valde de att ta reda på vad det 

faktiskt innebär att bedriva innehållsmarknadsföring på den svenska marknaden med dess 

utövare och metoder. Studien presenterar en utredning av begreppet och fenomenet 

innehållsmarkandsföring men precis som så många andra så stöter de på varierande 

definitioner av innehållsmarknadsföring. De skiljer sig åt och i många fall är de också 

bristfälliga, detta på grund av avsaknaden av en teoretiskt förankrad definition (Ek & 

Arhammar, 2014). 	

Försök till framtagning av en definition av innehållsmarknadsföring är något som har gjort av 

många forskare. Att faktiskt söka ta fram en teoretiskt förankrad definition har varit extra 

intressant för forskarna Holliman och Rowley eftersom den rådande definitionen från början 

är framtagen av aktörer på marknaden, inte av forskare eller vetenskapsmän inom ämnet. 

Holliman och Rowleys studie är den först att studera innehållsmarknadsföring mellan två 

bolag (B2B) och den kan påvisa att digital innehållmarknadsföring kan öka eller behålla ett 

företags förtroende, så kallad “trusted brand status”. Företagen måste själva agera som 

publicister i sammanhanget och för att gör detta på rätt sätt menar Holliman et al. att man 

därför också behöver förstå sig på sina användares informationsbehov samt också ha en 

djupare förståelse för deras konsumtionscykel (Holliman et al., 2014).  	

Det går att se att populariteten och användandet av innehållsmarknadsföring har växt och de 

sociala mediernas roll för företagskommunikationen har blivit allt viktigare. De som har 

undersökt innehållsmarknadsföring som fenomen och tagit fram många utav de befintliga 

definitioner och strategier, är etablerade aktörer inom marknadsföring. Denna forskning är 

baserad på deras erfarenheter och det har även gjorts marknadsundersökningar som har 

fördjupat sig inom ämnet.	

1.5. Problemdiskussion 
Det är många som belyser att marknadskommunikationen, i och med den teknologiska 

utvecklingen, har förändrats (Lane Keller, 2001). Det krävs en snabbare och mer effektiv 

kommunikation. Kommunikation handlar om att få gensvar (Holm, 2006). Det är en 

transaktion mellan två eller flera parter där ord, bilder och annat som kan stimulera används 

för att skapa tankar (Holm, 2006). Vad händer då när dessa meddelanden inte når fram? Eller 

om den tilltänkta mottagaren väljer att stänga av tv eller trycka bort reklam banderollen på 
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nätet? För marknadsföraren uppstår det en utmaning. För det är lättare för konsumenter att så 

alla bland information de inte vill ta del av. Som marknadsförare behövs det skapas en 

relation till konsumenten så denna ger företaget tillåtelse att ta del av informationen (Goding, 

2000). Det har gått från masskommunikation till ett mer personligt sätt att kommunicera, detta 

med hjälp av online marknadsföring (Valos et al., 2010). Valos et al. och Holliman et al. tar 

upp att konsumenter har tagit en mer aktiv roll när det kommer till att söka upp information.  	

Det är inte bara det sociala beteenden som aktiviteter och vanor som har förändrats, vilket har 

gjort företagen angelägna att skapa innehåll som attraherar kunder. Google tog 2014 fram 

algoritmen Hummingbird vilket innebär att de sökningar som görs på nätet skall producerar 

ett exakt resultat som möjligt (Lin et al., 2014). Innehållet har alltså fått en större betydelse, 

och marknadsförare måste förhålla sig till detta. Här kommer innehållsmarknadsföring in som 

är menat att skapa och distribuera relevant och lockande innehåll som engagerar, förvärvar 

och intressera en specifikt utvald publik (Lin et al., 2014).  Vad innebär det att arbeta med 

innehållsmarknadsföring?	

Användningen av innehållsmarknadsföring och digital marknadsföring har blivit mer populär 

och är just nu något av en “buzz” i Sverige. I samband med en undersökning som gjordes utav 

Nouvus på Sveriges Annonsörers medlemmar uppger 7 av 10 medlemmar att de faktiskt tror 

sig veta vad innehållsmarkandsföring är och så många som 9 utav 10 anser sig också arbeta 

både operativt och strategiskt med det (Lindberg, 2014). Dock visar det sig att deras 

definitioner av innehållsmarkandsföring skiljer sig åt och det är egentligen bara hälften som 

ger en korrekt definition av innehållsmarknadsföring i förhållande till hur de allmänna 

definitionerna lyder. (Huss, Pettersson & Thörnsten, 2013). Detta tyder på att det är många 

marknadsförare inom annonsbranschen som anser sig arbetar med innehållsmarkandsföring 

men få som faktiskt vet vad det innebär. Hur går detta ihop?	

1.6. Syfte 
Syftet med studien är att analysera och utreda marknadsförares uppfattning och användning 

om innehållsmarknadsföring.	

	

1.7. Forskningsfrågor 
▪ Hur uppfattar marknadsförare innehållsmarknadsföring?	

▪ Hur använder marknadsförare sig av innehållsmarknadsföring?	
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1.8. Avgränsningar 
Innehållsmarknadsföring används av företag och marknadsförare runt om i världen. På grund 

av geografiska begränsningar kommer intervjuerna att ske med marknadsförare och strateger 

på olika företag i Stockholms närförort som aktivt arbetar med innehållsmarknadsföring i sitt 

dagliga arbete. Studien kan därför inte generaliseras till övriga länder/städer eller marknader 

där innehållsmarknadsföring används. 6 stycken intervjuer har gjorts som alla har tagit 30 min 

till 1 timme at genomföra. Studien kommer inte att på ett djupare plan analysera de värden 

som skapas för företagets eventuella varumärkesuppbyggnad eftersom fokus i studien ligger 

på hur marknadsförare uppfattar och använder sig av innehållsmarknadsföring, dock nämns 

detta som ett förslag till vidare studier i slutet av denna studie. 	

1.9. Studiens ordval 
I studien har vissa ord ansetts vara svåra att översätta och det har beslutats att användningen 

av de engelska orden var mest passande och därför kvarstår de. Community som skulle kunna 

översättas till det svenska ordet ”nätverk” är ett av dessa ord. Det svenska ordet nätverk är lite 

för snävt i den bemärkelsen som litteraturen, och även intervjuobjekten använder det. Uttryck 

som coporate storytelling och storytelling har också valts att inte översättas, med anledning 

till att de är befintliga arbetssätt som används av företag. De är även de uttryck som används 

inom branschen.  Orden banner och banners är återkommande ord i studien som syftar till de 

digitala annonser som går att finna på hemsidor. 	

	 	



	 13	

	

2. Teori 
I följande kapitel presenteras det teoretiska ramverk som används för att kunna 

analysera och dra slutsatser utifrån det data som har samlats in samt hur 

innehållsmarknadsföring som begrepp definieras. Inledningsvis presenteras 

kommunikationsmixen där studien tar stöd i grenen Direktmarknadsföring och 

innehållsmarknadsföring som en gren under den. Behovet av 

innehållsmarknadsföring tas upp. Kapitlet fortsätter med att beskriva skapandet av 

värde och berättelsen, och vikten av att berätta den.   	

2.1. The Marketing Communication Mix  
Genom marknadskommunikation kan företag lättare kommunicera, informera, övertala och 

påminna sina kunder om deras produkter och tjänster. Detta kan ske både direkt och indirekt 

genom olika typer verktyg inom marknadskommunikationen. Dessa verktyg har de senaste 20 

åren genomgått drastiska förändringar (Lane Keller, 2001). Det faktum att det idag existerar 

flera olika val inom kommunikation samt att de opererar på flera olika sätt är kanske den 

viktigaste förändringen hittills (Ibid). 	

Nedan presenteras de fem huvudsakliga verktyg som kommunikationsmixen består av.  Dessa 

fem verktyg använder sig av media på olika sätt för att nå ut med sitt budskap. Det är dock 

viktigt att vara införstådd med att media i sig inte är ett verktyg i den bemärkelsen, då det 

används för andra ändamål än de huvudsakliga verktygen. De fem verktygen kan användas 

separat eller i olika kombinationer med varandra beroende på vilken effekt man vill uppnå 

med sin kommunikation (Baines et al., 2011). 	

Advertising	

Detta är den vanligaste formen och oftast den som associeras till marknadsföring, ibland 

också blandar ihop med marknadsföring. Denna form är icke riktad till konsumenten 

personligen utan som grupp, oftast är meddelandet som går ut finansierat av en sponsor eller 

mecenat och detta brukar oftast synas tydligt i samband med meddelandet. Syftet med 

meddelandet är att det förhoppningsvis skall engagera den stora massan, i vilken utsträckning 

den engagerar massan är beroende på i vilken kontext meddelandet går ut i (Baines et. Al, 

2011).	
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Sales Promotion	

Levererar ett erbjudande till kunden i samband med att den exponeras för produkten eller 

tjänsten. Erbjudandet skall addera värde till produkten eller tjänsten som erbjuds och senare 

förhoppningsvis också leda till en omedelbar försäljning. Detta kan yttra sig i form av; 

kuponger, tillfälliga erbjudanden i butik, prover (engelska: samplings) etcetera (Baines et. Al, 

2011)	

Public relations and publicity	

Arbetar för att bilda en uppfattning och bilda opinion kring företaget hos olika kundgrupper. 

Detta kräver inga stora finansiella medel och skiljer sig därför åt från de andra verktygen. 

Detta verktyg ter sig oftast i form av sponsring, publicitet och lobbyverksamhet (Baines et. 

Al, 2011).	

Personal selling	

Innefattar personlig kontakt med kunderna, vid mötet ligger fokus på att informera om 

produkten och företaget, skapa en relation till kunden samt att skapa ett behov och en positiv 

relation till produkten. Detta kan göras genom att personal från respektive företag finns ute 

hos kunden och informerar. Personal selling handlar om att representera, i vilken utsträckning 

man kan göra detta är dock begränsat och också det mest kostsamma alternativet (Baines et. 

Al, 2011).	

Direct Marketing	

Direktmarknadsföring, som är den svenska termen, syftar till att söka förmedla ett budskap 

eller ett meddelande direkt till konsumenten oftast genom digitala medel, så som mail, telefon 

eller via internet.  Direktmarknadsföring kan dock också ske genom till exempel direktriktad 

reklam via post. Dessa budskap är alltid specialanpassade för den specifika målgruppen 

utifrån deras behov eller intressen. Ingen konsument som inte har intresse för produkten eller 

tjänsten behöver ta del av meddelandet (Baines et. Al, 2011)	

Media	

Efter att marknadsföraren har bestämt sig för att ett meddelande skall skickas ut till kunden 

behöver det avgöras hur och genom vilken kanal det skall distribueras. Detta sker alltid via en 

media, frågan är dock vilket media som lämpar sig bäst för just det specifika meddelandet i 

fråga. För att få ut meddelandet i media behöver företaget oftast köpa eller hyra den plats de 

önskar befinnas sig på med sitt meddelande, eftersom media ofta ägs av andra företag (Baines 
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et. Al, 2011). Dock kan företag givetvis också välja att publicera sina meddelanden i egna 

kanaler så som hemsida, blogg etcetera förutsatt att den når den påtänka målgruppen. 	

	

	

Figur	1	

 	

Studien kommer att använda sig utav kommunikationsmixen som ett analysverktyg i samband 

med den slutliga analysen för att identifiera och kartlägga vilken eller vilka delar i mixen 

innehållmarkandsföring tillhör. 	

2.2. Behovet av innehållsmarknadsföring och en 

definition 
Som tidigare nämnts så är inte användningen av innehållsmarknadsföring något nytt. Det har 

länge varit ett användbart verktyg för företag att nå ut till sina utvalda målgrupper. De 

tekniska utvecklingarna som har skett under de senaste 25 åren har skapat nya plattformar för 

kommunikation. Dessa nya utrymmen har underlättat för företagen så att de kan publicera sin 

information i större utsträckning och nå ut till fler intressenter. Sociala medier spelar en viktig 

roll i hur företag kommer i kontakt med sina intressenter. På till exempel Facebook kan 

företag skapa grupper och nätverk, och kan följaktligen kommunicera med personer som är 

intresserade av företaget och dess produkter (Michaelidou et al., 2011).	

Innehållsmarknadsföring som term dök upp i Sverige runt 2012 då i sitt engelska format 

content marketing. Det blev till ett modeord (Rosengren, 2013). Det kan vara problematiskt 

att ta till sig ett begrepp utan att känna till de bakomliggande koncepten av begreppet menar 

Rosengren. Beståndsdelarna av innehållsmarknadsföring, vilka är ”innehåll” och 
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”marknadsföring” är begrepp som det inom marknadskommunikation har arbetats med sen 

innan (Rosengren, 2013 ).	

Det är dock skillnad mellan innehåll och innehållsmarknadsföring. Bra innehåll kan vara 

engagerande och få personer att stanna upp, läsa, tänka och ändra på sitt beteende. Meningen 

med innehållsmarknadsföring är i det stora hela detsamma, dock med ett undantag det ska i 

slutändan leda till en vinstdrivande handling (Pulizzi, 2014). Utifrån Rosengrens (2013) syn 

på innehållsmarknadsföring går det att härledda att det mer handlar om att skapa värde för 

företagets alla intressenter.	

Det råder på så vis en viss tvetydighet om vad innehållsmarknadsföring är, och hur det ska 

definieras (Holliman et al., 2014). Holliman et al. tar upp en av de mest använda och testade 

definitionen av digital innehållsmarknadsföring från Joe Pulizzi och Barrett (2008, s. 8) 	

”The creation and distribution of educational and/or compelling content multiple formats to 

attract and/or retain customers”. – Joe Pulizzi	

Det var utifrån denna definition som upprinningen till Holliman et al.’s två egna definitioner 

startade. Dessa två definitioner härleds ur empirin som de själva samlade in. Den ena utgick 

ifrån The American Marketing Association’s definition av marknadsföring som lyder:	

“Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, 

delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and 

society at large “ och syftar till en mer teoretiskt ansats. ”Digital content marketing is the 

activity associated with creating, communicating, distributing and exchanging digital content 

that has value for the customers, clients, partners, and the firm and it's brand” (Holliman et 

al., 2014).	

Definitionen syftar till Holliman et al.’s (2014) tre huvudsakliga former av 

innehållmarknadsföring. Den första avser det innehåll som är gratis som företagen delar med 

sig av för att engagera kunder. Den andra formen är allt utöver det innehåll som är gratis, 

alltså ytterligare innehåll från företaget som kunden måste betala för att kunna ta del av. Den 

tredje och sista formen handlar om den sociala innehållsmarknadsföringen som skapas av 

medlemmar som är med ett community kring varumärket (Holliman et al., 2014). 	

I Holliman et al’s andra definition, som är något bredare och mer godtycklig, analyserar de 

sina respondenters svar. Denna definition är också mer överensstämmande med de befintliga 

definitionerna. 	
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”B2B digital content marketing involves creating, distributing and sharing relevant, 

compelling and timely content to engage customers at the appropriate point in their buying 

consideration proccesses, such that it encourages them to convert to a business building 

outcome” (Holliman et al., 2014). 	

Pulizzi har sedan 2008 i sin tur utvecklat en ny definition som han och Barrett tog fram 2014. 

Han ser den nya definitionen som mer en mer formell definition av innehållsmarknadsföring.  	

“Content Marketing is the marketing and business process for creating and distributing 

valuable and compelling content to attract, acquire and engage a clearly defined and 

understood target audience - with the objective of driving profitable customer action.” 

(Pulizzi, 2014, s.5)	

Som tidigare nämnts är det tydligt att målet med denna definition, med hänsyn till den 

amerikanska synen som råder, att innehållet ska driva kunden till att i slutändan utföra ett köp 

som gagnar företaget.	

I Sverige anser praktiker som Thomas Barregren (Resumé, 2014) på Kntnt Radio att man är 

sena att ge sig in i diskussionen. Han menar följaktligen att många inom i branschen i Sverige 

inte håller på med innehållsmarknadsföring. Enligt Barregren behövs fyra principer uppfyllas 

för att det skall kallas för innehållsmarkandsföring. 	

● Innehållsmarknadföring avser att förändra eller förstärka konsumentens beteende. Det 

är inte innehållsmarknadsföring som är ändamålet, utan ett verktyg för att locka till 

sig potentiella kunder. Som sedan blir till betalande och lojala kunder (Barregren, 

Resumé, 2014).	

● Innehållsmarknadsföring handlar om att skapa, kurera aktuellt och givande innehåll. 

Innehållet i sig måste upplevas som ärligt, informativt, underhållande och sakligt. 

Upplevs det som säljande så är det inte innehållsmarknadsföring (Barregren, Resumé, 

2014). 	

● Innehållet ska komma från kanaler som aktören äger, inte hyr. Ägandet av en kanal 

innebär att det är aktören som kontrollerar vad som publiceras och när, och att det är 

uppenbart vem det är som är avsändaren (Barregren, Resumé, 2014). 	

● Det behöver vara en fortlöpande process. Strategin behöver vara långsiktig i och med 

att det tar tid innan innehållsmarknadsföring ger effekt. Publiceringen behöver ske 

regelbundet, vilket upprätthåller kundrelationerna (Barregren, Resumé, 2014).	
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Dessa principer överensstämmer på många sätt med de ovannämnda definitionerna, dock 

känns målet av metoden mer inlindad i vad innehållsmarknadsföring kan utöver göra för 

konsumenten. 	

2.3. Att skapa värde 
Hur skapar företaget ett värde för konsumenten och hur får man konsumenten att delta i 

skapandet? Kommunikationen i dagens samhälle sker på många olika plattformar, kanaler där 

konsument kan delta på ett helt annat sätt än förut. Det har skett en förflyttning av sociala 

relationer, från “verkliga världen” till en mer virtuell värld. Förflyttningen har lett till, som 

nämnts ovan, ett delande av information och en möjlighet att föra dialoger över geografiska 

gränser. Således har konsumentens upplevelse och delaktighet blivit mer effektiv, rikare. 

Samtidigt som konsumenten har fått tillgång till ett större produkt och tjänst utbud, bättre 

priser etcetera (Tiago & Vermíssimo, 2014). Denna delaktighet skapar värde hos kunden när 

det kommer till hens relation till företaget. Det är inte bara hur den allmänna 

kommunikationen som har förändrats. Företags sätt att kommunicera har förändrats. 

Meningen är inte längre att stjäla kundens uppmärksamhet. Utan att kommunicera och 

publicera material, vilket innebär att de val som kunden själv gör mynnar ut i att hen söker 

upp och tar del av meddelandet (Barregren & Tegborg, 2013). 	

För att förstå vad värdeskapande är behövs frågan ställas; vad är värde? det behövs även 

frågor som; var? hur? av vem? och när skapas det? Dessa frågor inkluderas i det komplexa 

fenomenet som beskriver vad värde är (Grönroos, Voima, 2013; Voima et al., 2010). Inom 

marknadsföringens litteratur råder det även olika meningar om konsumentvärde, vad 

marknadsstrategier menar med värde skiljer sig från hur man inom forskningen av 

konsumentbeteende ser på värde. Kundvärde generellt sett fokuserar på hur kunden utvärderar 

köpet i stunden, medan konsumentvärde visar på personers värdering av konsumtion och 

ägande av produkter (Wenben, 1995). Konsumtionen handlar inte längre bara om köpet utan 

om den relation som har utvecklats innan köpet realiseras. Värdeskapande har traditionellt 

betraktats som en värdekedja, där den dominerande faktorn är leverantörens aktiviteter. 

Kundens roll i det hela har marginaliserats och förbisetts. Grunden för modellen baseras på 

arbetsteorin där värde gradvis arbetas fram genom leverantörens processer. Detta kallas 

bytesvärde utifrån relationen mellan leverantören och kunden, och att det sker ett utbyte i och 

med köp. Hur detta värde sedan uppfattas är baserat på det priset som kunden betalar, i och 

med att kunden är medveten om priset innan köpet så blir värdet av detta utbyte positivt 

(Grönroos, 2015).	
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Ett alternativt värdekoncept baserat på nyttoteori kallas för bruksvärde, vilket betyder att 

värdet för kunden skapas under användning. Bruksvärde kan vara positivt: man får det bättre 

genom förbrukningen, men det kan även utvecklas negativt: man får det sämre. Fokus ligger 

inte på resurser, som varor eller tjänster, utan på de processer hos kunderna där 

värdeskapandet sker (Grönroos, 2015). Av den anledningen kan värdet utvecklas positivt eller 

negativt. Den kommunikation som förs mellan kund och leverantör kan ses som en del av 

processerna. Därför har det blivit viktigt för företag att bedriva en öppen kommunikation med 

intressant innehåll, med anledning av att skapa värde för kunden (Grönroos, 2015). Om 

kommunikationen är tvivelaktigt eller att kunden känner sig förd bakom ljuset så kan det 

påverka hens inställning till företaget.  	

I och med de sociala medier och en aktiv närvaro på dessa så kan företag engagera sina 

kunder. För kunden är inte företaget, dess tjänster och produkter det som ligger i fokus, utan 

det som är viktigt är hens egna behov och begär. Kunden bryr sig i slutändan bara om sig 

själva (Pulizzi, 2014). För företag ur ett konkurrensperspektiv handlar det inte om hur 

fantastisk ens produkt är, för det kan alltid komma någon annan med en bättre produkt 

(Dennisdotter, 2008). Fokusen behöver ligga på det förhållande som man har till sina 

intressenter. Innehållsmarknadsföringsstrategier möjliggör för företag att skapa relationer där 

tyngdpunkten ligger på en co-creation av innehåll och värde mellan företaget och kunden 

(Tiago et al., 2014). Co-creation menar på att kunden får vara delaktig i skapandet av både 

innehållet och värdet (Tiago et., 2014). De mjuka värdena som produktens märke, support, 

garantier, service mm är användbara i skapandet av mervärde, vilket i sin tur kan leda till att 

kunden upplever att produkten eller tjänsten är bättre än konkurrenten (Dennisdotter, 2008). 

Det skapas en annan form av värdekedja som aktiverar kundens lojalitet och engagemang i 

förtaget. Bakom produkten ligger det en historia som kunden kan bli en del av (ibid). 	

Värde kan ha olika betydelser för olika personer vilket kan vara problematiskt för företag som 

vill skapa värde för sina konsumenter (Grönroos, Voima, 2013). För vissa personer kan det 

som ovan nämnts handla om vilka garantier man har om något skulle gå sönder. För andra 

kan det handla om att det råder en känsla av öppen kommunikation mellan parterna. Som 

leverantör av tjänster och produkter behöver det skapas en relation till ens kunder för att de 

ska komma tillbaka (Grönroos, 2015). Så genom att visa att kunden är en viktig del av ens 

värdeprocesser så blir det ett incitament för kunden att återkomma (Tiago et al., 2014).  	

2.4. Berättelsen och innehållets betydelse 
Människan har alltid berättat historier, med syfte att underhålla, lära eller med anledning att 

bevara traditioner och händelser. Marknadsföring är inget undantag, i och med de tekniska 
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förändringarna så har det blivit allt viktigare för företag att förmedla sina berättelser, det fanns 

också helt andra utrymmen att göra detta på. Det kan dock vara problematiskt att berätta 

historier i relation till att förmedla ett företags meddelande. Den kan ses som oärligt med 

anledning till att historier oftast inte ses som helt sanningsenliga. Det kärvs också talang att 

berätta en bra och tilltalade historia (Czarniawska, 2015).	

Det finns olika typer av historier vilket kan tillföra olika betydelser för åhöraren. Detta kan 

påverka hur historien tas emot. Den danske litteraturteoretikern Sven-Erik Larsen utskilde tre 

grundformer av de berättelser som skildras i dag. Bakom-scenen-genren vilket är historier om 

vardagliga händelser, de visar på hur det egentligen går till (Czarniawska, 2015). Den andra 

genren är anekdoter, dessa kan vara svåra att använda i seriösa sammanhang med anledning 

av den personliga karaktären de kan ha (Czarniawska, 2015). Den sista genren är biografier 

där grundaren, ledaren [författarens användning] och andra figurer sätts i fokus i de moderna 

hjältehistorierna. Larsen menar att historier är bra på att belysa beteenden i dagens kultur, 

dock fungerar de inte så bra när det kommer till att kritisera dessa beteenden (Czarniawska, 

2015). Dennisdotter (2008) menar att företags avsikter med storytelling är dela med sig av 

sina värderingar, vilket gör att kunder kan knyta an och känna igen sig i historien. Företagen 

behöver först hitta historier som finns inom företaget som stödjer kärnvärdena. Sedan anpassa 

dem och skala bort de onödiga delarna, för att sedan använda sig av dem genom att spridda 

dem (Dennisdotter, 2008). Historierna är ämnade för kunden, men inte skapade för kundens 

behov.	

Corporate Storytelling i sin tur handlar om att använda berättandet i skapandet av historier 

kring företag. Storytelling som marknadsförings metod togs fram och utvecklades i USA, 

men kom att dyka upp i Sverige under 1990-talet (Dennisdotter, 2008).	Historier kan fungera 

som både symboler och manus. Som symboler rollen som påtagliga formuleringar av 

abstrakta ting som idéer, attityder, eller övertygelser. I rollen som manus används historier till 

förmedling av normer, olika typer av accepterade beteenden beroende på situationen (James 

& Minnis, 2004).	

James och Minnis (2004) belyser tre sekvenser som tagits fram för att komma åt nyckel till 

storytelling. Historien- det behövs en person som berättar en historia för minst en person eller 

flera.  Förståelsen- båda parter får en djupare förståelse för något som det tidigare bara har 

funnits en ytlig kunskap om.  Den delade meningen- Att man inom gruppen delar samma 

mening används som metafor för en bredare förståelse för andra ting. I en historia så finns det 

liv som annars kan vara svårt att komma åt (James & Minnis, 2004). Detta kan göra ett 

företag uppfattas mer lättåtkomlig, om inte annat kan det bli lättare för olika intressenter att 
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knyta an till företaget. Det behövs alltså en grundläggande historia som ger lyssnaren 

förståelse, och kan således använda meningen av historien i anknytning till andra liknande 

historier (ibid).	

När det kommer till storytelling finns det en del som säger att det har passerat sin topp 

(Czarniawska, 2015), dock har historien genom innehållsmarknadsföring fått en annan 

riktning. Innan låg fokusen på att berätta om organisationen som med IKEA Stories 

(Czarniawska, 2015), där medarbetare intervjuades och fick berätta sin historia eller med 

ICAs reklam om den lilla butiken med Stig och hans medarbetare (Czarniawska, 2015). Nu 

handlar det mer om att berätta och förmedla historier som lägger fokusen på det kunden vill 

ha. Vilket innebär innehåll som gynnar, roar och informerar hen (Czarniawska, 2015). 	

	

3. Metod 
I följande kapitel presenteras de filosofiska och metodologiska utgångspunkterna för studien, 

motivering till valet av semistrukturerade intervjuer, samt att ytterligare insamling av 

empirisk data som gjorts i annan form än det kommer att presenteras. Det urval och de 

avgränsningar som har gjorts kommer också att lyftas upp i detta kapitel. Därefter avslutas 

stycket med hur studien har genomförts.	

3.1. Studiens filosofiska grund 
Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur företag använder sig av 

innehållsmarknadsföring och vad deras definition av begreppet är. Således ligger 

intervjuobjekten, deras uppfattning och handling, till grund för studien. De filosofiska 

perspektiv som man ofta tar till är epistemologisk eller ontologisk. Epistemologisk synsättet 

handlar om vad som är eller kan ses som acceptabel kunskap inom ett ämnesområde. Det 

ontologiska synsättet berör vad som finns, utifrån naturen och dess sociala väsen (Bryman & 

Bell, 2011). 	

Den filosofiska ståndpunkt som ligger till grund för studiens syfte är den ontologiska 

ståndpunkten med ett konstruktionistiskt synsätt. Vilket innebär att forskaren utgår från att de 

sociala företeelser och kategorier som undersök inte bara uppstår vid sociala samspel utan att 

dessa också konstant befinner sig i en situation av revidering (Bryman & Bell, 2011).	Studien 

syfte är att presentera och se till hur definitionen av innehållsmarknadsföring uppfattas av 

personer som är insatta. Marknadsföring är i en konstant förändring i och med tekniska 

utvecklingar, och andra influenser. Vilket gör att det sociala samspelet ständigt revideras. 
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Med anledning till denna situation anses den ontologiska ståndpunkten med ett 

konstruktionistiskt synsätt mest lämplig.  	

3.2. Forskningsstrategi och ansats 
Kvalitativ forskningsstrategi	

En kvalitativ angreppsätt har valts ut som forskningsstrategi då studien syftar till att se hur 

marknadsförare använder sig av innehållsmarknadsföring samt skapa en djupare förståelse 

kring definitionen av innehållsmarknadsföring och uppfattningen av dess användning. Den 

kvalitativa forskningen brukar vara mer inriktad på ord än på siffror (Bryman, 2002), därför 

anses detta sätt vara mer passande för att kunna besvara frågeställningen i den aktuella 

studien. Beteckningen kvalitativa har växt fram som en motpol till den kvantitativa 

forskningsstrategin. Detta har lett till att diskussionen som förts om kvalitativ metod ses som 

en kritik och ett alternativ till kvantitativ metod. Viljan inom den kvalitativa metoden handlar 

om att se till mönster och värden och utifrån dessa utforma teorier (Ahrne & Svensson 2011).	

Rollen som forskaren ser annorlunda ut inom kvalitativa studier, än inom det kvantitativa 

angreppssättet. Inom den kvalitativa forskningen menar Daymon och Holloway att rollen 

inbegriper att söka förståelse för fenomen och använda sig av forskningsprocessen som ett 

sätt att lära sig och generera kunskap utifrån mötet med forskningsdeltagarna (2002). 

Forskningen tar avstamp i ett tillstånd av bristande kunskap kring fenomenet. Sedan, utifrån 

processen, uppnå ett tillstånd av kunskap. Avståndet till de miljöer och människor som 

forskningen berör blir mindre, särskilt i de studier där intervjuer och observationer används 

som insamlingsmetod (Ahrne & Svensson, 2011). Detta skapar relationer på ett annat sätt än 

vad det gör vid användning av ett kvantitativt insamlingssätt. Dessa relationer kan vara 

problematiska om det blir för djupa, de är dock nödvändiga för att få tillgång till miljöer eller 

personer att intervjua.	

Studien syftar till att fånga upp uppfattningar och känslor som utövarna av 

innehållsmarknadsföring har kring själva begreppet, vilka verktyg de använder sig av och 

varför valet av denna strategi har gjorts. Fokusen ligger på hur och varför de har valt detta. 

Utifrån ett kvalitativt perspektiv kan det vara enklare att få svar på denna typ av frågor. 

Fenomenet innehållsmarknadsföring kommer på så vis att beskrivas och analyseras av de 

personer som skapar innehållmarkandsföring, vilket ger en djupare insyn än om det bara 

skulle handla om hur den uppfattas av omgivningen. 	
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3.3. Forskningsansats 
De två vanligaste sätten en forskare kan relatera teori till empiri är genom induktivt eller 

deduktivt sätt. Induktion kännetecknas av att man utgår från en mängd enskilda fall och menar 

att det finns ett samband. Metoden härleder en allmän regel ur ett antal iakttagelser, det som 

tas fram blir till en koncentration av innehållet av iakttagelserna (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Induktivismens svaghet är att den inte alltid omfattar den struktur och läge som är 

underliggande, utan det ses enbart till det yttre mekaniska kopplingarna Den deduktiva 

ansatsen gör tvärtom. Genom att utgå från en generell regel och mena på att denna förklarar 

ett enskilt intressant fall härleds den då också ur tidigare teori. Deduktion kan anses vara mer 

fastslående än förklarande, vilket kan anses göra modellen något platt, Alvesson och 

Sköldberg (2008) går till och med så långt att säga att den är ”på gränsen till intetsägande”.	

Det är oftast dessa två modeller som används dock finns det ett tredje alternativ, abduktion. 

Abduktion innebär att ett enskilt fall tolkas utifrån ett hypotetiskt generellt mönster, om detta 

stämmer, förklara fallet. Denna ansats kan ses som en blandning mellan induktion och 

deduktion, och där av anses den vara en abduktion (ibid). Denna ansats i fråga är mer 

användbar i denna studie med hänsyn till det fenomen som skall undersökas. I och med syftet 

med denna studie, och hur de teoretiska ramverken kommer att användas, är den abduktiva 

ansatsen mest passande. Orsaken för detta är att kunna ge bearbetningen av empirin mer 

flexibilitet och vidd. 	

3.4. Forskningsdesign 
Forskningsdesignen är den övergripande formgivningen av ett forsknings- eller 

uppsatsprojekt. Motivationen är att formge ett projekt så det på bästa sätt tjänar intentionen 

med projektet (Ahrne & Svensson, 2011). Fallstudier är ofta förknippade till kvalitativ 

forskning (Byrman et al., 2013/2003). Fallstudier kan inbegripa användning av kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Metoden förknippas med en viss plats eller lokal, som utgör basen i den 

grundliga undersökningen som forskaren utför (ibid). Ofta ligger fokusen på ett specifikt fall 

vilket kan vara svårt att härleda i denna studie. Studiens syfte handlar om att se till flera 

personers intryck av ett ämne och således dra slutsatser om fallet. Det kan då sägas att det 

finns flera fall baserat på intervjuobjektens uppfattningar. 	

Syftet med studien är att se till hur praktiker uppfattar innehållsmarknadsföring vilket innebär 

att deras inställningar behövs jämföras för att sedan kunna analyseras, och slutligen komma 

fram till en konklusion om hur de ser på “fallet”. Av den anledningen blir det svårt att 

använda fallstudie som forskningsdesign rakt av. Därför har valet gjorts att tillämpa en 

jämförande design. Där två eller flera fall och jämförs för att få en bättre förståelse av vissa 
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sociala och andra företeelser (Bryman et al., 2003/2013).	Valet av design, när det kommer till 

att ta sig an sin forskning, kan påverka hur studien vinklas. Detta kan skapa behov av att ta till 

ytterligare forskningsmetoder. Med anledning att stärka tillförlitligheten av 

forskningsresultatet (Daymon & Holloway, 2002). Denna anledning stärker behovet av att se 

till både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Resultatet av denna blandning, skulle 

kunna ge en mer nyanserad och verklig bild av ämnet (Bryman et al., 2003/2013).  	

3.5. Urval av företag och intervjuobjekt 
Inom den kvalitativa forskningen är det vanligt att det görs ett avsiktligt urval, meningen är 

att välja dem som kan ge det största antalet data som är mest relevant för studiens ämne (Yin, 

2013). Det är viktigt att ha en brett spektrum när det kommer till information och synpunkter 

kring ämnet (Yin; Kuzel, 1992). Detta motverkar att studien blir snedvriden. Med hänsyn till 

studiens syfte är det viktigt att det finns kunskap om innehållsmarknadsföring och vad det 

innebär. Det val som har gjorts när det gäller urvalet har varit avsiktliga i den meningen att 

informanterna har kunskap och kan analysera begrepp och strategier inom ämnet. Företag 

som använder sig av innehållsmarknadsföring i den egna kommunikationen med sina kunder 

alltså en business to consumer relation (B2B), och av företag som arbetar med 

innehållsmarknadsföring genom att ta fram kampanjer för andra företag, en business till 

business relation (B2B) är de som har valt ut. Det har då framförallt lagts vikt på företagens 

erfarenheter av innehållsmarknadsföring som har gjort dem till potentiella intervjuobjekt. 

Företaget har ofta uttryckt att de arbetar med innehållsmarknadsföring på sina hemsidor, samt 

att en del av dem är med i organisationen Swedish Content Agencys. De företag som har ställt 

upp med en intervju är Mynewsdesk, Oh My!, Coca-Cola, Baluba och Navii. Intervjuobjekten 

har i ett första skede oftast kontaktats via mail eller telefon för att fastställa om det fanns ett 

intresse att medverka i studien, om så var fallet har en intervju bokats in. Intervjupersonerna 

har gått i god för att de är rätt person att intervjua i samband med studien. Alla 

intervjuobjekten arbetar aktivt med innehållsmarknadsföring på företagen i fråga. 	

Mynewsdesk – företaget tillhandahåller en digital plattform som fungerar som en blogg som är 

kopplad till företagets alla sociala kanaler samt hemsida. Via plattformen kan företaget 

publicera sina pressmeddelanden. Plattformarna kan sedan intressenter prenumerera på, på så 

sätt för endast de som har ett genuint intresse av företagets nyheter ta del av dem. 	

Christian Mannheimer - Christian arbetar som chef avdelningen för innehållsmarknadsföring 

på Mynewsdesk. Tidigare har han arbetat med att bygga och hantera nya affärsmarknader. 

Fokusen har legat på att ta fram innehåll för Mynewsdesk's kunder.   	
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Richard Lindholm - Richard arbetar som redaktör på Mynewsdesk Content marketing-

avdelning. Han är i grunden journalist men har gått över till byråsidan sedan några år tillbaka 

och arbetar nu med att producera innehåll till kunder som Åbro och Svenskt 

Fastighetsförmedling. 	

	

Oh My! - Innehålls- och medieproduktionsbyrå som arbetar med design, sök-optimering, 

innehåll i form av både ljud, film och bild, innehållsstrategi, affärsutveckling, 

programmering, kreativ utveckling och sociala medier. Byrån ägs en femtedel av Bonnier 

Growth Media. Oh My! Har blivit Gesellföretag tre år i rad. 	

Christian Albinsson - Medgrundare till Oh My! Christian arbetar som både säljare och 

projektledare. Han har en bakgrund inom redaktionellt arbete på bland annat Metro. 	

	

Coca-Cola Enterprises - Producerar, distribuerar och står för försäljningen av Coca-Cola 

produkter i Västra Europa gentemot återförsäljare. 	

Carl Dahlman Olsson - Arbetar som digital kommunikationschef för Sverige och Norge på 

Coca-Cola Enterprises. Coca-Cola som företag sköter all kommunikation, reklam till 

återförsäljaren och även den marknadsföring som sker i butik. 	

	

Baluba Branded Content - Innehålls- och mediaproduktionsbyrå som arbetar med olika 

former av innehåll som bild, film, innehållsstrategi, sociala medier, webbutveckling och 

redaktionellt innehåll. De samarbetar tillsammans med Baluba TV och är en del av Nice 

Entertainment Group som är MTGs samlingsnamn på deras produktion av innehåll. 	

Lars Ragnå – är VD för Baluba Branded Content vilket innebär att han har insikt i hela 

Baluba's verksamhet. 	
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Intervjuobjekt	

Datum	 Arbetstitel	 Företaget	 Längd	

Christian Mannheimer	 5/10/15	 Head of professional 
Services	

Mynewsdesk	 25 min	

Christian Albinsson	 20/11/15	 Medgrundare/Innehåll

sstrateg	
Oh My!	 64 min 	

Rikard Lindholm	 4/12/15	 Content Manager	 Mynewsdesk	 62 min	

Carl Dahlman Olsson	 15/12/15	 Digital 
Kommunikationschef	

Coca-Cola 

Enterprises	
63 min	

Lars Ragnå	 16/12/15	 CEO	 Baluba 	 59 min	

Kristofer Sandberg	 17/12/15	 Content Director	 Navii	 32	min	

 

3.6. Intervjuer 
Studien grundar sig på intervju som insamlingsmetod. Detta lämpar sig bäst i förhållande till 

den problematik som studien vill belysa. I alla former av insamlingsmetoder är det viktigt att 

få fram information av respondenterna så att forskaren i fråga kan styrka syftet med studien. 

Kvala och Brinkmann (2009) menar att forskningsintervjun bygger på samtalet som förs till 

vardags dock i ett mer professionellt sammanhang. Intervjun är ett samtal där det sker ett 

utbyte av åsikter mellan två eller flera personer, samtalet i sig berör ämnen som båda parter 

finner intressanta. Jan Trost (1993/2010) finner det dock problematiskt att se en intervju som 

ett samtal, där alla kan delta. Det är intervjuobjektet som ska delta inte den som intervjuar. 

Intervjuaren ska finnas där och underlätta för intervjuobjektet, så hen delger så mycket 

information som möjligt.	Intervjuer kan ses som ett tillvägagångssätt där det utifrån samspelet 

mellan den som intervjuar och den blir intervjuad upptäcker nya meningar, idéer, känslor och 

intentioner inom det berörda området (Daymon & Holloway, 2002). Således är intervjuer 
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användbara när det kommer till att fördjupa sig i de uppfattningar som den intervjuade har 

angående område som hen befinner sig i. Något som är rådande när det kommer till intervjuer 

är dess flexibilitet, både gällande ställandet av frågor samt förståelsen för den som blir 

intervjuad.	

När det kommer till hur många personer som behövs intervjuas, anser Trost (1993/2010) att 

det handlar om att intervjua så många som det behövs för att ta reda på det som man vill veta. 

Trost (1993/2010) tar också upp att antalet intervjuer oftast blir för få eller för många, vilket 

kan leda till olika svårigheter när det kommer till sammanställningen av empirin. Antalet 

nödvändiga intervjupersoner hänger på vad syftet med undersökningen är (ibid). Är det en 

ingående biografisk undersökning som utförs, kan det räcka med att intervjua den specifika 

personen som har med undersökningen att göra. Om avsikten med undersökningen är att 

utforska och beskriva ett ämne i detalj så kan det behövas utföras nya intervjuer tills att 

mättnadspunkten nås (ibid).	

Intervjuerna har utförts både ansikte mot ansikte, via telefon och Skype. Mötesplatserna har 

varierat när det kommer till de intervjuer som har skett i verkligenheten. Majoriteten av dem 

skedde på intervjuobjektens respektive kontor, dock en utfördes på Hotel Scandic Central i 

Stockholm. Intervjuerna har tagit mellan 30 till över en timma att utföra. Detta har mest berott 

på att desto mer intervjuarna fick in vanan, desto lättare var det att komma åt de temana som 

var intressanta och väsentliga för studiens syfte.	

För denna studie har sex kvalitativa intervjuer utförts. I och med den kunskapen och 

erfarenheten som de som intervjuades hade om ämnet, och det svar som de gav ansågs det att 

en mättnadspunkt hade uppnåtts. 4 av 6 intervjuer låg runt 1 timma vardera, under denna tid 

så var det mycket inom ämnet som behandlades. Den informationen som samlades gav en 

tillfredställande bild av branschen och dess strukturer. Alla intervjuobjekten fanns tillgängliga 

för uppföljningsfrågor, detta har dock inte behövts. 	

3.6.1. Semistrukturerade intervjuer 
Studien använder sig av semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer används 

flitigt inom kvalitativ forskning. Det optimala, när det kommer till att utföra intervjuer, är att 

göra det ansikte mot ansikte. Dock var detta inte alltid möjligt för intervjuobjektet, två 

intervjuer har således skett per telefon. Studiens intervjuguide formades med hjälp av frågor 

som fokuserade på hur definitionen av innehållsmarknadsföring uppfattas och används av 

utövare inom branschen, således handlar det om att se till personens egna tankar och 

funderingar kring ämnet. Det semistrukturerade formatet ger intervjuaren en chans att ställa 
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följdfrågor under intervjuns gång. Ordningen på frågorna behöver inte heller vara densamma, 

utan kan ändras från person till person, beroende på intervjuprocessen eller på hur personen 

svarar (Daymon & Holloway, 2002). Det är dock viktigt att utgå till alla delarna i 

intervjuguiden, även om de inte tas upp i samma ordning (Trost, 1993/2010). På så vis samlas 

det in data som kan jämförs med varandra. Till skillnad från ostrukturerade intervjuer så kan 

man i detta fall ta fram frågorna i förhand för att sedan se till det som kan ta forskningen 

framåt.	

Fokus ligger på huruvida de definitioner som finns har förståtts och hur de används, Vad som 

anses bäst kan fångas upp genom att använda denna form av metod. Det behövs en viss 

struktur för att kunna hålla intervjun inom området dock även en flexibilitet som kan hjälpa 

till att fånga upp de insikter som kan tillkomma. Det ligger mycket ansvar på intervjuaren när 

det kommer till att skapa förutsättningarna för en kvalitativ intervju (Trost, 1993/2010).	

3.6.2. Intervjuguide 
Intervjuguiden för denna studie är indelad i olika sektioner för att på bästa sätt kunna samla in 

konkret information samt den empiri som skall analyseras. Den första delen av guiden 

hanterar det mer konkreta och allmänna frågeställningar, som bakgrundsinformation med 

frågor berörande hur personen i fråga började sin karriär i branschen, arbetstitel och allmän 

information om företaget. Andra delen beskriver hur man ser på innehållsmarknadsföring och 

dess definition. Tredje delen berör hur innehållsmarknadsföring används och hur de som 

praktiker ser på detta. I fjärde delen har frågor som behandlar vilken uppfattning kring värde 

som råder. Femte och sista delen läggs fokusen på innehållet och vad som kan ses som 

kvalitativt och engagerande. 	

Utöver de teman som under studiens gång har varit intressanta att belysa, så har även Thomas 

Barregren och Pia Tegborgs ramverk för hur en innehållsmarknadsstrategi som de tog fram i 

samband med deras bok “Content Marketing - värdeskapande marknadskommunikation”. De 

tog fram nio punkter som de anser är relevanta för att lyckas med innehållsmarknadsföring. 

Dessa nio punkter är effekten, målgrupper, påverkan, innehållsresor, prioriterade 

beröringspunkter, ämnesområden, medier, tonalitet och omfattning. Se bilaga 2 för utförligare 

beskrivning om vad de olika punkterna innefattar. 	

3.7. Ytterligare insamling av empiri 
Utöver den empirin som samlats in genom de utförda intervjuerna, har det tagits del av 

ytterligare empiri som berör studiens tema. Insamlingen av dessa dokument har gjorts via 

nätet. Bryman et al. (2011) menar att Internet är en outgrundlig källa för information, den är 
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tillgänglig för alla. Som forskare blir det viktigt att bejaka hur autentisk, trovärdig, 

representativ och full av mening informationen är (Bryman et al., 2011). Autenticitetskriteriet 

på nätet är avgörande eftersom vem som helst kan skapa en webbplats och publicera 

information. Detta kan påverka äktheten av informationen. Kriteriet för trovärdighet handlar 

om att se till tänkbara felaktigheter och förvrängningar av och i dokumenten. Den ständiga 

förändring som sker på nätet påverkar hur representativ informationen är i samband med 

temat. Informationens mening i form av hur begriplig och tydlig den är kan variera på nätet 

när det kommer till exempel språk, dock kan material tas bort eller ändras vilket kan försämra 

förståelsen av informationen (Bryman et al, 2011).	

Insamlingsprocessen av olika dokument kan vara en utdragen och krävande procedur. Vidden 

av information kan försvåra sökande av användbar information (Bryman et al., 2011). Det är 

viktigt att ha en fokus med sitt sökande. Dokumenten som används i denna studie har tagits 

fram genom att använda sökord som relevanta för temat som; innehållsmarknadsföring, 

content marketing. Detta ledde till åtkomsten av olika branschetablerade företags hemsidor. 

Dessa i sin tur användas som ytterligare sökmotorer för att få insikt i det rådande samtalet i 

branschen. Anledningen till de val som har gjorts när det kommer till val av företag, är att 

artiklar som medarbetare på företagen har skrivit har publicerats i bransch magasin, och även 

refererats till i majoriteten av de uppsatser som har nämnts i avsnittet om tidigare forskning. 

Dokumenten behandlas som ett komplement till de intervjuer som har gjorts (Yin, 2011). En 

del av dokumenten är direkt relaterade till intervjuobjekten, i form av de företagshemsidor 

som dessa arbetar på. Syftet med denna information är att kunna beskriva företagen och dess 

historia så korrekt som möjligt (Bryman el al, 2011).	

På Kntnt hemsida har tagits del av podcast-program där de behandlar ämnen relevanta för 

studiens tema. De publicerar programmen på sina egna hemsidor, dock finns de även 

tillgängliga på applikationen Podcaster. De avsnitt som valts ut har lyssnats på och sedan 

transkriberats. Urvalet av de avsnitt som har använt, har gjorts genom att se till avsnittens 

innehåll. Avsnittens innehåll har funnits relevanta för studiens syfte då deras innehåll har 

behandlat ämnen som innehållsmarknadsföring och kommunikation. Hur denna information 

har behandlats beskrivs utförligt i avsnittet om bearbetning av empirin.	

För ytterligare empiriinsamling har studien använt sig av andra etablerade personer inom 

branschen, så som Joe Pulizzi som är en ledande föreläsare, författare och entreprenör inom 

ämnet innehållsmarknadsföring. Han har skrivit ett flertal böcker inom ämnet och är grundare 

till företaget Content Marketing Institute (CMI). De arbetar och skapar kampanjer för olika 

företag, men arbetar också med att informera och utbilda intressenter inom ämnet 



	 30	

innehållsmarknadsföring. Deras mål är att innehållsmarknadsföring ska komma till sin rätt 

och inte blir en del av bruset (CMI, 2015). Där av har det varit viktigt för studiens syfte att se 

till hur de förhåller sig till innehållsmarknadsföring.  	

Kntnt en byrå som skulle kunna ses som den svenska versionen av CMI. Byrån arbetar med 

innehållsmarknadsföring på en B2B nivå och driver en form av utveckling av 

innehållsmarknadsföring. De driver också en podcast där de bjuder in olika personer som har 

erfarenhet och som aktivt arbetar med innehållsmarknadsföring.  	

Thomas Barregren är en av grundarna till Kntnt och en av två författare till boken “Content 

Marketing - värdeskapande marknadskommunikation”. Han har under många år varit en 

förespråkare för innehållsmarknadsföring och även skrivit flera artiklar om ämnet i 

branschtidningen Resumé. 	

Avsändare	 Avsnitt	 Längd	 Datum: 
inspelning	

Datum: 
lyssning	

Kntnt Radio	 Kommunikationskapitlet- 
Intervju med Sara Rosengren	

20.39 
min	

03/21/2014	 12/02/2015	

Kntnt Radio	 Avsnitt 7- Content Marketing 	 20 min	 06/10/2014	 12/02/2015	

Kntnt Radio	 Avsnitt 22- Intervju med 
Niklas Myhr “the social media 
professor”	

84 min	 01/29/2015	 15/12/2015	

 

3.8. Bearbetning av empiri 
De intervjuer som har genomförts har alla spelats in och det har även förts anteckningar under 

intervjuerna. Denna empiri har sedan noggrant lyssnats genom och transkriberats för att 

lättare kunna bearbetas och framförallt kunna plocka fram olika teman (Bryman el al, 2013). 

Inspelningarna har gjort det lättare att gå tillbaka och gå igenom data. Den empiri som har 

samlats in kan också, om det skulle vara så användas flera gånger, och i andra syften (Bryman 

el al, 2013). Utifrån studiens frågeställningar har det valts ut kodord: definition, 

problem/svårigheter, syfte/användning, kanaler, värde och framtid. Den empirin som 

samlades in genom att analysera olika former av dokument har bearbetats genom att söka 
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efter olika teman. Efter kodningen av materialet har det sedan gjorts en innehållsanalys där 

empirin har ställts mot teorin. 	

3.9. Etik 
Enligt etikprövningslagen kan bara den forskning som har utförts med respekt för 

människovärdet och där de mänskliga rättigheterna och friheterna har beaktas godkännas 

(Codex, 2015). Daymon och Holloway menar i sin artikel från 2002 att det är viktigt att se till 

sin egna moraliska kompass när det kommer till de etiska frågorna som kan uppstå under 

skrivandets gång. Således kan det vara viktigt att begrunda sig själv som forskare, intervjuare 

om vad för slags konsekvenser och situationer som kan uppstå för att på så vis sedermera 

kunna stävja dessa.	 Innan varje intervju har påbörjats har intervjuobjektet fått en kortare 

beskrivning av studiens innehåll, problemformulering och syfte för att de ska få en 

övergripande bild av varför de är viktiga för studien. Intervjuobjekten har också i samband 

med detta fått möjlighet att ge sitt godkännande till att intervjun spelas in, att de kommer att 

citeras i studien samt att de har rätt att vara anonym om de önskar.  Eftersom det är 

informanten i studien som tillför sin kunskap och uppfattning av definitionen av 

innehållsmarknadsföring genom intervjuer kan det vara viktigt att hålla informantens identitet 

anonym i analysen. Detta är endast viktigt om informanten själv uppger att hen vill vara 

anonym. Det är också viktigt att hen vet vad studien handlar om och vad syftet med den är. 

Det kan dock vara svårt att garantera att det utgångsläge som legat till grund för studien 

kommer att vara det slutgiltiga. För under tiden som studien tar form kan även innehållet och 

problematiken kring temat förändras, vilket kan leda till att man ter sig till en annan 

frågeställning (Daymon & Holloway, 2002).	

Allt som är av intresse i empirin och som vill lyftas fram i studien kommer att citeras på 

korrekt sätt enligt de regler som förespråkas. På så vis stärker det studiens trovärdighet. Det 

ska inte råda något tvivel om vem det är som säger vad och vem det är som besitter 

kunskapen, författarna eller informanten. För att kunna hävda att denna studie är etiskt 

framtagen är det viktigt att intervjuaren i förhållande till informanten har uppfört sig på ett 

pålitligt och ärligt vis. För att sedermera kunna hävda att en studie och dess resultat besitter en 

viss nivå av trovärdighet är det viktigt att även citat och information som har hämtas från 

texter, har hämtats och citerats på ett sådant sätt att det uppges vara ärligt och korrekt 

(Daymon & Holloway, 2002).  	

3.10. Metodkritik 
Den kritik som riktas mot den kvalitativa metoden är något som anses nödvändigt att tas upp. 

Bryman, Daymon och Holloway (2002; 2002) belyser kritiken som har riktats mot den 
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kvalitativa forskningsmetoden genom att beskriva olika problem som metoden anses erhålla. 

Många gånger kan den vara för subjektiv, det som värderas inom forskning är objektivitet. 

Forskaren ska undersöka ämnet utifrån och in. Denna subjektivitet menar dock Daymon och 

Hollaway kan vara till fördel när det kommer till att se till studiens äkthet och tillförlitlighet, 

för att forskaren kommer nära sina intervjuobjekt och det kan ge en djupare relation och få 

tillgång till helt ny information(Daymon & Holloway, 2002). Genom en självkritisk blick går 

det att bejaka detta problem.	 I en kvalitativ undersökning är forskaren själv ett av de 

viktigaste instrumenten vilket kan göra det svårt att replikera undersökningen. Dock ligger det 

oftast inte i forskarens intresse att kunna replikera sin undersökning utan intresset och fokus 

ligger på det hen hittar inom specifika områden. 	

Genom att tydligt beskriva stegen som har tagits i undersökningen visar det på att den besitter 

en hög kvalitativ nivå (Daymon & Holloway, 2002).  När det kommer till generaliserbarheten 

av en kvalitativ undersökning menar kritiker att det är i stort sett omöjligt att generalisera 

resultat från intervjuer och observationer på andra miljöer. Det handlar dock mer om 

kvaliteten på de teoretiska slutsatser som tas fram, som avgör generaliserbarheten. Resultat 

som forskare tar fram går att jämföras med resultat som andra forskare har fått då de studerat 

liknande grupper, och se till studiens överförbarhet (Bryman, 2002). Den bristande 

transparens är ett annat problem som kan uppstå. Det kan vara svårt att konkret se vad det är 

forskaren har gjort eller hur hen har kommit fram till sina slutsatser (Bryman, 2002). Genom 

att visa på hur undersökningens händelseförlopp har gått till, är tydlig med vilka val och 

varför dessa har gjorts så blir det enklare för läsaren att ta till sig resultatet av 

undersökningen.	

3.11. Kritik mot den egna studien 
Något som kan ske under intervjuerna är att forskaren, omedvetet eller medvetet, kan påverka 

informanten, den så kallade intervjueffekten. Olika former av omständigheter som attityder, 

klädsel, kroppsspråk och så vidare kan ha en stor påverkan under intervjuns gång (Patel & 

Davidson, 2003). I och med detta kan det vara fördelaktigt att föra intervjuerna via telefon. 

Däremot finns det många nackdelar med att inte intervjua ansikte mot ansikte. Som att det är 

svårt för intervjuaren att se informantens reaktion på de frågor som ställs, även tekniska 

svårigheter kan uppstå, som att samtalet bryts eller har dålig kvalitet. Vilket i sin tur kan göra 

det svårt att skapa en relation, där följdfrågor kan ställas. När det kommer till att transkribera 

intervjun så kan detta försvåra det arbetet, i och med att det kan vara problematiskt att höra 

vad informanten säger vilket kan påverka intervjuns kvalitet och där med även studiens.	
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Intervjuerna som har utförts, har både gjorts ansikte mot ansikte men på telefon och Skype. 

Samtliga intervjuer har spelats in för att kunna gå tillbaka och för att utförligt kunna 

transkriberar. Det rekommenderas att intervjuer skall ske ansikte mot ansikte. Dock kan det 

vara svårt att avgöra om svaren de intervjuobjekten som blev intervjuade via telefon eller 

Skype hade varit annorlunda om intervjun utförts ansikte mot ansikte. Detta är dock något 

som behövs bejakas när det kommer till trovärdigheten på den empiri som samlats in.    	

3.12. Tillförlitlighet 
Inom kvalitativa studier syftar man till att få en djupare förståelse för ett fenomen, det går 

därför inte att mäta resultatet till skillnad från en kvantitativ studie där detta är möjligt. Det 

kan därför inte talas om reliabilitet eller validitet i sammanhanget då det är oftast 

förändringen som sker över en viss tidsperiod som är av grundläggande intresse. Det är därför 

viktigt att studien genomförs och data samlas in på ett sätt som uppfattas och anses som 

seriöst och relevant för den problematisering som är aktuell i studien (Trost, 1993/2010). 

Lincoln & Gubba (1985/1994) poängterar att det är viktigt att i samband med kvalitativa 

studier komplettera termerna reliabilitet och validitet genom att specificera termer och 

metoder för att kunna avgöra kvaliteten i en kvalitativ studie. För att bedöma detta 

rekommenderar Lincon & Guba två huvudsakliga prövostenar nämligen “trovärdighet” och 

“äkthet”. Tillförlitligheten har fyra underliggande kriterier som alla har en motsvarighet i den 

kvantitativa forskningen som studien har hjälp av för att öka dess trovärdighet (trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet). En kombination av dessa fyra ger en hög 

tillförlitlighet (ibid). Den data som har samlats in i form av intervjuer har även i efterhand 

gemensamt lyssnats genom och diskuterats för att säkerställa att svaren från intervjuobjekten 

har uppfattats på samma sätt, detta för att öka trovärdigheten (Trost, 1993/2010). 	

3.12.1. Trovärdighet 
För att en studie skall hålla hög trovärdighet är det viktigt att studien har utförts i enighet med 

de regler och förhållningssätt som finns. Det är också viktigt att de svar man har fått in genom 

intervjuer återkopplas till intervjuobjektet för att stämma av om de råder samstämmighet i hur 

svaret har uppfattats. Genom att vi kontinuerligt under intervjuerna har stämt av 

uppfattningen av svaret så har också studien hållit en hög trovärdighet. Studien tar också 

hänsyn till de regler och förhållningssätt som anses grundläggande för hög trovärdighet. 

Studien säkerställer också sin trovärdighet genom att även när studien är klar rapportera 

resultatet till intervjuobjekten, de får då ta del av deras citat och studien s resultat och avgöra 

om detta är korrekt och skall publiceras. 	



	 34	

3.12.2. Överförbarhet 
I kvalitativa forskningar talar man ett djup i stället för en bredd, vilket man ofta talar om i 

kvantitativa forskningar. Kvalitativa forskningar fokuserar på det kontextuella innehållet och 

för att i någon form kunna stärka en överförbarhet har studien tagit hänsyn till Giertz (1973) 

definition av vad han kallar för “thick descriptions”. Detta innebär att en tjock, fyllig och 

tydlig inledande redogörelse skall göras som ger läsaren den data och information den 

behöver för att kunna avgöra hur möjligheterna för en eventuell överförbarhet av resultatet är 

till andra miljöer (Bryman, 2011). 	

3.12.3. Pålitlighet 
Eftersom reliabilitet inte figurerar i samband med kvalitativa studier i samma utsträckning 

som inom de kvantitativa, finns det en motsvarighet till detta nämligen pålitlighet. 

Pålitligheten kan stärkas genom att en tydlig redogörelse av alla faserna i forskningsprocessen 

görs i studien samt att dessa sedan granskas av eventuella kollegor eller liknande (Bryman, 

2011). Dessvärre har inte detta gjorts under denna studies gång, den primära anledningen är 

att det är för tidskrävande för andra att gå genom allt råmaterial som studien har samlat in. 

Dock har viss granskning gjort av studiens forskningsprocess i samband med de opponeringar 

som har hållits under studiens gång men detta har inte givit tillfälle till granskning av rådata. 

Detta tas upp som kritik under kritikavsnittet i studien. 	

3.12.4. Konfirmerbarhet 
Inom samhällsforskning kan man inte få fullständig objektivitet dock är det viktigt att 

forskaren själv har försökt att eftersträva så god objektivitet som möjligt och agera i god tro. 

Inga personliga värderingar får återspeglas i studien under några omständigheter. 

Konfirmerbarhet handlar om i vilken utsträckning det går att styrka resultatet som studien har 

kommit fram till (Bryman, 2011). Denna studie gör det genom att författarna intygar att de 

har agerat i god tro och detta kan granskas genom att lyssna till de intervjuinspelningar som 

har gjort. Givetvis spelar den mänskliga faktorn in och det går inte att utlova fullständig 

objektivitet och där med inte heller konfirmerbarhet. 	

3.13. Primära källor 
Studiens primära källor utgörs av de intervjuobjekt med vilka det har hållits semistrukturerade 

intervjuer med. Dessa personer har valts ut genom att de besitter kunskap inom ämnet. Dock 

behöver det har överseende med att den kunskapen som intervjuobjekten besitter kan komma 

från sekundära källor. Således är det viktigt för den som utför intervjuerna och sammanställer 

den insamlade data gör detta med en så objektiv inställning som det går. 	
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3.13.1. Sekundära källor 
I arbetet med denna studie har artiklar från flera olika tidskrifter som bland annat Journal of 

Marketing Management, Industrial Marketing Management, Business Horizons, Journal of 

Research in Interactive Marketing, Journal of the Academy of Marketing Science och 

European Journal of Marketing använts som sekundära källor. Dessa tidskrifter anses besitta 

en hög trovärdighet när det kommer till det material som de publicerar. Följaktligen har dessa 

artiklar setts som användbara källor för studiens syfte. Annat material har också använts, så 

som artiklar från branschtidningar som Resumé, även artiklar från CMI och de podcast-avsnitt 

från Kntnt Radio. Dessa källor har ett annat syfte än de vetenskapliga artiklarna, de har dock 

ansetts tillföra information till studien. Författarna har dock använt sig av ett kritiskt 

ställningstagande vid användandet av informationen. Företagen hemsidor som 

intervjuobjekten arbetar på har stått för data om företaget i sig och även ytterligare 

information om intervjuobjekten. 	

I sökandet av sekundära källor som vetenskapliga artiklar har sökord som bl.a. content 

marketing, content, marketing Communication, innehållsmarknadsföring, innehåll och 

storytelling använts.   	

	

4. Empiri 
I följande kapitel presenteras studiens resultat. Primärkällor och sekundärkällor har 

valts att slåssamman för att underlätta förståelsen av resultatet. Studiens primära 

källor är intervjuobjekten och studiens sekundära källor är den 

informationsinsamling som har gjort från podcast avsnitt där Sara Rosengren docent 

på Handelshögskolan i Stockholm och Niklas Myhre assisterande Professor på 

Chapman University i Califonien intervjuas på Kntnt Radio, och ytterligare ett avsnitt 

av Kntnt Radio där skaparna av programmet Thomas Barregren och Pia Tegborg 

talar om innehållsmarknadsföring. 	

4.1. Definition av begreppet 
“För mig innebär det, oavsett om det är köpt, redaktionellt eller ägd media, att på något sätt 

ta den fakta man har och levandegöra den genom historier man har.” - Carl Dahlman 

Olssson, digital kommunikationschef, Coca Cola Enterprises.	
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Carl Dahlman Olsson på Coca Cola Enterprises beskriver innehållsmarknadsföring som en 

strategi som har en redaktionell utformning och genom olika typer av medier kan förteget nå 

ut med ett budskap som uppfattas av läsaren som en del av en redaktionell text. Innehållet 

skall levandegöras på ett sätt som skapar intresse och engagemang hos mottagaren. Denna 

beskrivning kan även flertalet intervjuobjekt hålla med om. Företaget skall berätta en historia 

och den ska väcka ett intresse hos läsaren. Carl Dahlman Olsson menar på att, oavsett om det 

är köpt eller ägd media, skall innehållsmarknadsföringens material vara engagerande, 

intresseväckande för mottagaren och i ett redaktionellt sammanhang. Detta påstående är det 

fler än Carl som kan hålla med om, bland annat pratar även Lars Ragnå och Kristoffer 

Sandberg om värdet i innehållet för mottagaren. 	

 “Redaktionell kommunikation som skall vara värdeskapande för en målgrupp, intressenter 

och kunder.” - Kristofer Sandberg, Navii	

Kristofer Sandberg menar på att det redaktionella innehållet behöver hålla en hög kvalitet för 

att kunna distribueras och detta görs bäst genom det redaktionella hantverket. Lika viktigt är, 

menar Christian Albinsson på Oh My!, att producenten måste ha en känsla för vad som skall 

kommuniceras. Att känns sin målgrupp och kunna förmedla en text som är av intresse för 

läsaren. Vad som är värdeskapande för en eller flera användaren avgörs alltså genom att 

producenten kan sätta sig in i målgruppens intresseområden. Genom att producenten skapar 

sig en bred förståelse för de intresseämnen som cirkulerar hos målgruppen kan företaget 

skapa ett värdefullt innehåll. Christian Albinsson menar dock på att det inte endast är 

innehållet som är av intresse utan också vilken form den tar. Det är alltså viktigt att tänka på 

hur innehållet är paketerat i form av språk och visuellt intryck. Christian menar på att det är 

viktigt att vara nyanserad i sin kommunikation, en tonåring kräver ett annat bemötande än en 

pensionär. 	

“Du måste veta vad folk vill läsa eller konsumera av ett redaktionellt innehåll, det måste du 

ha en känsla för. Du måste kunna kommunicera bra på alla sätt. Dels måste du kunna 

kommunicera själv och dels måste du veta hur folk vill bli kommunicerade med”. – Christian 

Albinsson Oh My!	

Även Rickard Lindholm på Mynewsdesk talar om vikten av att nyansera sin kommunikation 

beroende på vilken kanal man kommunicerar genom, även inom en målgrupp. Han nämner ett 

exempel med deras kund Åbro. På Twitter riktar sig Åbro i större utsträckning till AIK-fans 

(Åbro sponsrar AIK), tillskillnad från på Facebook där Åbro har en mer allmän 

kommunikation eftersom AIK’s fans inte är lika närvarande där. 	



	 37	

”Innehållsmarknadsföring är marknadsföring där man tar fram ett innehåll som är intressant 

för användare och som inte är direkt knutet till produkter och det skall vara i egna kanaler.” 

- Rickard Lindholm, Mynewsdesk	

Rickard fortsätter sin beskrivning av innehållsmarknadsföring som en strategi med innehåll 

som helt inte bör vara direkt kopplad till företagets produkt eller tjänst. Det är viktigt att 

mottagaren inte uppfattar innehållet som reklam eller som en säljande text, då har innehållet 

förlorat sitt syfte menar Rickard. 	

”Redaktionell kommunikation som skall vara värdeskapande för en målgrupp, dess 

intressenter och kunder. Det ska distribueras i egna kanaler så som egen tidning, egen blogg 

egen sajt, företaget som äger innehållet ska äga kanalen”. - Kristofer Sandberg, Navii	

Majoriteten av intervjuobjekten, även de transkriberade podcast-avsnitten, tar upp innebörden 

och vikten av att kommunicera innehållet i egna kanaler. Vad som anses som en egen kanal 

skiljer sig dock något mellan de olika intervjuobjekten. Även kanaler som Facebook, 

Instagram och Twitter är per definition inte ägda av företaget men genom dessa kan de styra 

och rikta det innehåll som de publicerar via dessa kanaler till en relativt billig kostnad (i 

förhållande till annonsering), menar bland annat Richard Lindholm. En djupare redogörelse 

för intervjuobjektens definition av egna kanaler tas vidare upp under punkt 5.3 Kanaler.	

Alla intervjuobjekten är överens om att om inte innehållsmarknadsföring bedrivs 

kontinuerligt och under en längre period (minst månader och upp till år) så tappar den dess 

mening och syfte. Innehållsmarkandsföring handlar om att under en lång process bygga upp 

ett nätverk av intressenter samt att bygga upp ett förtroende för det innehållet man publicerar, 

detta görs inte under en kort period. Även Thomas Barregren från Kntnt Radio (avsnitt 7) tar 

upp kontinuitet som ett krav för att bedriva innehållsmarknadsföring. 	

“Det bygger ofta på en kontinuerlig närvaro och flöde och ett ständigt pågående arbete”- 

Lars Ragnå, Baluba	

4.2. Kanaler 
Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin, egna hemsidor och bloggar är några av de 

digitala kanaler som intervjuobjekten nämner som viktiga i samband med distribuering av 

innehållsmarkandsföring. 	
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“I slutändan behöver man inte köpa annonser för att nå ut till dem som är intresserade, du 

äger själv dem kanalerna och du kan själv nå ut till dem och prata med användarna”. – 

Richard Lindholm Mynewsdesk	

Det råder dock delade meningar mellan intervjuobjekten om detta skall definieras som ägda 

eller köpta kanaler. Några menar på att det inte spelar någon roll om det är genom Facebook 

eller Twitter som innehållet publiceras så länge man bygger på sin egen användarkrets. 

Thomas Barregren på Kntnt Radio (avsnitt 7) hävdar å andra sidan att det är viktigt att det 

egna innehållet publiceras i de kanaler som avsändaren äger själv. Thomas menar att 

innehållsmarknadsföring är till för att bygga upp sin publik och det kan vara riskabelt att göra 

detta på plattformar där avsändaren i slutändan inte äger det som har publicerats. Facebook 

och liknande sociala medier fortsätter han, kan användas som hjälpmedel för att locka läsare 

att söka upp producentens hemsida. Rickard Lindholm på Mynewsdesk menar dock att det 

inte heller är alltid syftet att få tillströmning till sin hemsida, utan man vill helt enkelt skapa 

en närvaro i de sociala kanalerna. 	

Genom att de digitala kanalerna har blivit allt mer vanliga så är man inte längre beroende av 

att köpa räckvidd i annonser eller tidningar. Även om många fortfarande köper utrymme på 

Facebook och Instagram så är det förhållandevis billigt i jämförelse med hederlig annonsering 

i tidningar eller annan tryckt media. Rickard menar att det mer eller mindre kan räknas till 

ägda kanaler. I kanaler som Facebook och Instagram där man lätt kan se vilka som följer 

innehållet kan man också direkt kommunicera med användarna och på så sätt också lära 

känna målgruppen ytterligare. 	

Beroende på vad man publicerar och var, menar majoriteten av intervjuobjekten, att innehållet 

skall anpassas efter intressenten men också kanaltypen. Det som lämpar sig att publicera på 

Instagram är inte nödvändigtvis lämpligt att publicera via LinkedIn. Det är också viktigt att 

tänka på att om man publicerar innehåll i någon annans kanal så bygger man ju också deras 

publik och inte sin egen.	

”Det är olika hur man ska kommunicera i de olika kanalerna. ”	

– Richard Lindholm, Mynewsdesk	

	

Christian Albinsson på Oh My! talar om hur olika kanaler fyller olika funktioner. Precis som 

Rickard menar han att det råder olika tilltalssätt på olika medium. 	
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4.3.  Innehållsmarknadsföring inte helt problemfritt 
Få av intervjuobjekten ser några fundamentala problem med innehållsmarknadsföring som 

strategi dock väljer några att lyfta fram problematiken kring avsändaren av innehållet. Carl 

Dahlman Olsson på Coca Cola Enterprises menar till exempel att i deras fall är det viktigt att 

avsändaren är tydlig eftersom de har upplevt att en otydlig avsändare inte ger en positiv 

reaktion hos sina användare. Däremot påstår Kristoffer Sandberg på Navii att i många andra 

fall är inte avsändaren viktig, så länge innehållet är intressant och lärorikt för läsaren. 

Kristoffer menar dock också att det kan vara av värde för företaget att kunden är medveten 

om innehållets avsändare för att senare associera företag med innehållet, eller i andra 

konsumtionssammanhang. 	

Flera av intervjuobjekten tar upp problematiken kring innebörden av vem som faktiskt 

producerar innehållet. Intervjuobjekten menar på att många okunniga tror att vem som helst 

kan publicera innehåll. De menar på att det krävs någon som kan det redaktionella hantverket. 

När innehållet inte produceras ordentligt så blir det av lägre kvalitet. De menar på att många 

missar att det finns en arbetsprocess bakom varje innehåll och att den arbetsprocessen måste 

ha en strategi bakom sig om vart innehållet skall publicera och vem det ska nå ut till. Att bara 

”fylla ut” delar med innehållsmarkandsföring utan att veta vad det egentligen skall innehålla 

ger inga goda resultat.	

”Det är många som säljer en idé och en strategi och så säger de att de ska fylla med content. 

Vad då för content? Hur ska det göras? Hur är det relevant? Man kan inte bara fylla med 

content, man måste ha en idé om vad man ska berätta.” – Kristofer Sandberg, Navii	

Ett av de störta problemen som många av intervjuobjekten berör är just behovet av en 

kontinuerlig process, innehållsmarknadsföring måste bedrivas under en längre period för att 

ge avkastning och det är många marknadsförare som inte är införstådda med detta vilket gör 

att de lägger ner innehållsmarknadsföringen innan den har börjat att generera en avkastning. 

Har företaget inte tiden som krävs för att bygga upp en innehållsmarkandsföring över tid så 

kan de heller inte ta del av marknadsföringens avkastning, menar Kristoffer Sandberg på 

Navii.	

”Problemet är att sätta igång med det och tro att man ska få avkastning direkt, då blir det fel. 

Det är en långsiktig relation man ska bygga” Kristofer Sandberg, Navii	
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4.4. Det är innehållet som räknas 
“Det finns en annan syn idag på vad varumärken och företag ska göra. Det finns en 

förväntan hos människor att man ska bidra med någonting relevant att man inte bara ska 

sälja”. – Lars Ragnå, Baluba	

Niklas Myhr även kallad The social media professor hävdar i sin intervju på Kntnt radio 

avsnitt 22 att med den reklamtrötthet som råder har det blivit ännu viktigare att skapa innehåll 

som lockar till sig kunder. Denna utveckling ser en del av intervjuobjekten, och den 

utveckling som har skett inom den digitala världen är orsaken till varför relevant innehåll 

prioriterats i allt större utsträckning.  	

“Man kan köra rabattkuponger till en viss gräns men sedan tröttnar folk. [...] sedan måste 

man trycka ut något annat som har ett värde och som folk kommer tillbaka för”	

- Richard Lindholm, Mynewsdesk	

Lars Ragnå på Baluba tar upp Google som exempel, och hur de bland annat har tagit fram 

algoritmer som kartlägger och schemalägger användarens sökningar efter ett specifikt 

innehåll. Han anser att det är viktigt för företag att stryka dessa algoritmer medhårs för att få 

ut sitt innehåll.	

Som användare av digital media har det också blivit enklare att stänga av irriterande 

meddelanden med hjälp bland olika typer av spamfilter eller också genom att stänga av 

telefonen eller datorn menar Niklas Mhyr från avsnitt 22 av Kntnt Radio. Användarna har helt 

enkelt blivit bättre på att skydda sin uppmärksamhet. Detta ser Niklas Myhr som resultatet av 

det informationsöverflöde som råder. Denna problematik kan stävjas anser majoriteten av de 

som intervjuades genom som företag arbeta för att mottagaren skall hitta dig som företag, de 

ska kunna välja när de vill ta del av informationen och vem det är de skall lyssna på. Det 

skapas inte innehåll för innehållet skull. Utan det finns en mening med meddelandet som 

mottagaren kan ta del av när hen känner för det. 	

Flera av intervjuobjekten tar upp förändringen som skett när det kommer till vad som 

förväntas av företagen, och vad de skall göra för sina kunder.  Lars Ragnå på Baluba tar upp 

hur de förväntas vara konstant närvarande och lätt att nå. När kunden väl väljer att ta del av 

ett visst innehåll behöver det finnas tillgängligt. Kristofer Sandberg på Navii tar upp att 

innehåll kan vara till för att informera intressenter om relevanta och nya saker. Rikard 

Lindholm på Mynewsdesk menar på att innehållet kan ha ett mer utbildande syfte då det kan 

ge mer handfasta tips och visa på hur det lättast går att lösa ett problem som har uppstått. 



	 41	

Rickard tar också upp att innehållet kan ha ett rent underhållningssyfte som Volvo Trucks 

“The epic spilt” - reklamfilmen som till en början framstod som en traditionell reklamfilm 

men som utvecklades till innehållsmarknadsföring. Innehållet kan ha olika mål, vilket gör att 

det är viktigt för företaget att veta vad ens mål är. Kan man som företag förmedla och 

tillhandahålla sina kunder med intressant och relevant innehåll, så kan detta leda till att 

kunderna på eget bevåg kommer tillbaka. Har företaget hjälpt till att lösa problem och visat 

att ens roll även är att finnas till för kunden. Kan detta göra att kunden sänker garden och 

öppnar upp sig för en dialog med företaget menar Lars Ragnå.	

Med innehållet går det att förändra vad det är man vill säga och hur man vill säga det. 

Majoriteten av intervjuobjekten menar på att det handlar om att skapa innehåll för kunden och 

vad den tycker är intressant. Rikard Lindholm menar att fokus ska ligga på det innehåll som 

skapas och det ska handla om intresseämnen istället för företaget som sådant. I och med att 

många företag redan har en tydlig bild av vilka deras målgrupper är underlättas arbetet att 

hitta dessas intresseämnen. Det går då att luta sig tillbaka på det traditionella kunnandet, 

genom att se vad som är viktigt och ringa in det. Vad det är man vill åstadkomma och hur det 

sedan skall profileras. Det är därifrån som det skapas innehåll som är trovärdig och höjer 

blicken menar Kristofer Sandberg på Navii. Han poängterar också att när det kommer till 

innehåll så går det inte att fuska utan det behöver göras research för att se till vad som är 

intressant och engagerande för målgruppen.	

“Man måste tycka att det är kul och nyfiken på vad människorna vill läsa om. Vad skulle jag 

själv gilla?” – Kristofer Sandberg, Navii	

 I ett poddcastprogram på fotbollsförbundets hemsida menar Christian Albinsson på Oh My! 

att det antagligen inte ställa samma frågor om resultatet av matchen som i ett program på 

Sveriges Radio. Grunderna och metoderna är på många sätt samma men innehållet som 

produceras fyller en annan funktion. Flera av de intervjuade håller med om detta, det är 	

“Det är ju ett journalistiskt hantverk bakom content marketing men det är inte journalistiska 

produkter som kommer ur det”. – Christian Albinsson, Oh My!	

Fyra av sex intervjuobjekt menar att det är väldigt viktigt att vara tydlig med vem det är som 

är avsändare så att det inte uppstår några missuppfattningar. Även om innehållet inte är 

produktrelaterat är det viktigt att det tydligt framgår vem det är som har skapat innehållet. 

Detta bidrar till relationsskapandet mellan företaget och användaren.	
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4.5. Att skapa värdefullt innehåll 
Det finns flera aspekter när det kommer till värde. Delaktighet från både ens konsumenter och 

ens anställda kan skapa värde. Företag som Ving visar på ens resekunskaper genom att låta 

deras anställda överta företagets Instagram-konto. Vilket de anställda uppskattar och tycker är 

roligt. På så vis skapar de ett innehåll som kan vara värdefullt för Vings Instagram följare 

pointerar Rikard Lindholm på Mynewsdesk. Syftet i det stora hela med marknadsföring vare 

sig det är traditionell eller innehållsmarknadsföring är att skapa och stärka relationer både 

internt och externt menar Christian Albinsson på Oh My!. Det värde som skapas genom 

relationer som uppkommer mellan företag och intressent stärker inte bara kundens band till 

företaget. Det ger även företaget något. 	

“Om kunden blir framgångsrik så blir jag också framgångsrik. Om vi löser kundens problem 

så skapar i en relation till dem”. - Lars Ragnå, Baluba	

Både Christian Mannheimer från Mynewsdesk och Sara Rosengren i avsnitt 1 av Kntnt Radio 

påpekar om vikten av att skapa värde för sina kunder. Detta menar de flesta av de intervjuade 

att man gör genom den kommunikation som företag och andra aktörer för med sina kunder 

och konsumenter. De relationer som uppkommer genom kommunikationen är väldigt viktiga 

att ta hand om. Har en relation uppstått kan den tillföra mycket till den som är aktör, antigen 

att kunden köper en produkt eller rekommenderar aktören till sina vänner och familj menar 

Thomas Barregren i avsnitt 7 av Kntnt Radio. Rikard Lindholm på Mynewsdesk anser att 

värde för kunden kan skapas genom konkreta tips som t.ex. hur hen kan få sin tvätt renare. 

Han poängterar att innehåll som ger mottagaren något, skapar på så vis värde för kunden, och 

tillika bygger ett personligt förhållande till ett varumärke.	

“Det är fullständig avgörande att man är värdeskapande, och att man tillför någonting. Det 

är inte värde i pengar utan att man tillför någonting som upplevs som värdefullt. Gör man 

inte det så är det helt meningslöst då är det bättre att låta bli.” - Lars Ragnå, Baluba	

Den globala världen har blivit mindre genom den digitala världen menar Lars Ragnå. 

Tekniken har gjort det möjligt skapa relationer på väldigt långa avstånd. Det blir ett annat 

deltagande och en metafor som Niklas Myhr tar upp i det avsnitt av Kntnt Radio som han 

medverkar i och Rikard Lindholm tar upp är lägerelden, ett ställe att samlas på där historier 

och erfarenheter delas. Både Rikard och Niklas tycker att företagen bör vara en del av denna 

samling. Detta håller flera av de som intervjuats med om. 	



	 43	

Ansvaret att skapa värde ligger på marknadsföraren det uttrycker Sara Rosengren i avsnitt 1 

av Kntnt Radio. Hon poängterar även att som marknadsförare finns det behov att bli bättre på 

att se förbi sina egna mål och målsättningar och se till vad det är kunden faktiskt vill ha. Detta 

är något som majoriteten av de intervjuade håller med om. Värdeskapande kan dock 

traditionell marknadsföring också vara menar Christian Albinsson på Oh My!. Han menar 

dock att innehållsmarknadsföring besitter lite mer berättande kvaliteter, och dessa göra det 

enklare att gestalta ett budskap. Många av intervjuobjekten tar upp att syftet är i slutändan att 

sälja, men de menar på att innehållet tillför kunden något mer än bara information som leder 

till ett köp. 	

4.6. Hur ser framtiden ut för innehållsmarknadsföring? 
Intervjuobjekten spår generellt en ljus framtid för innehållsmarkandsföring, dock tror många 

att det kommer att talas mindre och mindre om just denna typ av marknadsföring. Christian 

Albinsson på Oh My! anser dock att användandet kommer att förbli stort eftersom 

innehållsmarknadsföringens effekter är stora i förhållande till de låga finansiella kostnaderna. 

Rickard Lindholm på Mynewsdesk tror dock att den typ av innehållsmarkandsföring som 

bedrivs just nu kommer att försvinna helt. Han menar på att vikten av att äga och skapa sina 

egna kanaler kommer ta större plats, vilket Christian Albinsson och Lars Ragnå också ser 

som en framtida utveckling. Rickard tar upp Redbull som ett exempel på några som redan gör 

detta. Redbull skapade dokumentären Space Dive som de tillsammans med BBC och 

National Geographic producerade och lanserade 2012 i deras egen kanal Redbull TV 

(Redbull, 2012). Sara Rosengren menar i sin intervju med Kntnt Radio (avsnitt 1) att detta är 

ett exempel på kommunikationskapital. Hon anser att det inte är alla företag som har kapital 

att genomföra denna typ av innehållsmarkandsföring men det är eftersträvansvärt. 	

Lars Ragnå på Baluba tar upp det rörliga innehållet som en viktig del av den fortsatta 

utvecklingen av innehåll. Han menar att företag till exempel kommer lägga upp videos där 

företagets VD presenterar företaget istället för att skicka ut ett pressmeddelande med ett foto 

och en efterföljande text. Fokus på innehåll, menar flera av intervjuobjekten, ligger i tiden 

med den tekniska utvecklingen. Christian Albinsson belyser fördelen med att mobiltelefoner 

blir snabbare och får bättre kameror. Det gör att det blir enklare att vara med och skapa 

innehåll och det gör också den fortlöpande processen av publiceringen lättare. Niklas Myhr 

tar upp ett annat exempel (i intervjun med Kntnt Radio avsnitt 22) där företag med hjälp av 

bland annat mobiltelefoner kan uppdatera vad företaget gör just nu, exempelvis vilka 

prisutdelningar man går på eller visa hur produkter i deras sortiment tas fram. Genom den 

fortsatta tekniska utvecklingen så förenklas processerna att genomföra och dela med sig av 
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den formen av information. Således behövs det inte heller tas någon vidare hänsyn till 

traditionella medier, utan man kan lägga ner mer pengar på innehållet och mindre pengar på 

att distribuera det i och med att distributionen sker i egna kanaler. Lars Ragnå tar upp ett 

exempel där innehåll skapas för specifika kanaler, vilket snabbmatskedjan Chipotle i USA 

gjorde.  De skapade en serie vid namn Farmed and Dangerous som kom ut 2014. Serien 

lanserades på den amerikanska streamingtjänsten Hulu. Programmet som i grunden var en 

dramaserie med satiriska inslag blev till en opinionsbildare när det kom till boskapsskötsel 

och hur det påverkar ekosystemet, menar Lars Ragnå på Baluba.	

Majoriteten av intervjuobjekten pekar på att det inte råder brist på innehåll utan att det istället 

behöver läggas mer fokus på målgruppen. Christian Albinsson tycker att det gäller att vässa 

sig och det kan vara en utmaning. Han och Rickard Lindholm menar på att det inte är alla 

som kommer klara av kravet på att kontinuerligt ta fram kvalitativt innehåll, vilket kommer 

resultera i att många byråer som arbetar med innehåll kommer försvinna. Niklas Myhr 

belyser i sin intervju med Kntnt Radio vikten av att ta hänsyn till mottagaren, när det kommer 

till hur mycket innehåll som produceras och hur mycket mottagaren kan ta in. Han menar på 

att det behöver finnas utrymme för kuriosa och inte bara mata ut informationstyngda artiklar 

på tiotusen ord. När informationen blir för tung kan det leda till att innehållet inte delas 

vidare eftersom färre kan eller vill läsa hela materialet. Att fånga en intressents intresse har 

blivit allt svårare. Niklas Myhr fortsätter, i intervjun med Kntnt Radio, att poängtera att det 

handlar om att se till realtidmarknadsföring och att effektivisera innehållsförsörjningskedjan 

så att det material som sänds ut är kvalitativt och väsentligt. I det nya 

kommunikationsklimatet kommer det inte att bli enklare menar många av de intervjuade. Den 

globala världen har blivit mindre och det finns mycket mer att ta del av än förut det gör det 

ännu viktigare att materialet man väljer att publicera sticker ut och är av hög kvalitet.	

”Det är svårare att nå ut idag än igår och det är svårare att nå ut i morgon än i dag.” – 

Christian Albinsson, Oh My!	

Många av de som har intervjuats tar upp att de tror att många aktörer kommer bli sina egna 

publicister. Samtidigt pratar tar Lars Ragnå på Baluba om vikten av att se till det kurerade 

innehållet. Detta ser även Niklas Myhr som viktigt och tar upp det i sin intervju med Kntnt 

Radio. Kurerat innehåll i detta sammanhang syftar till att avsändaren i sig blir till en expert 

inom ämnet och skapar förtroende hos sina kunder genom att dela med sig av vad andra säger 

och skriver om ämnet. På så vis blir ens egna kanaler en sökmotor och en informationshub 

för olika intresseämnen och får också kunder att komma tillbaka i jakt på relevant 

information.	
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”Jag tror att det finns en plats för många att kliva tillbaka i tiden lite grann och försöka inse 

att folk värdesätter att du försöker hjälpa mig att hitta trovärdiga källor[…].” – Niklas Myhr 

från intervjun med Kntnt Radio, avsnitt 22 från 29 januari 2015.	

En annan trend som Lars Ragnå poängterar är digital automation eller marketing automation 

där man genom olika mjukvaror och algoritmer kan se hur användare rör sig på nätet genom 

digitala avtryck och fotspår, det går att se vad de gör på sajten, vad det de läser eller laddar 

ner. Det blir på så sätt enklare att automatisera de meddelanden man sedan skickar ut till 

besökaren. När det kommer till försäljning kan detta också var till stor hjälp med anledning 

av att företaget redan vet vad kunden är intresserad av. Den största utmaningen med detta 

framhäver Lars Ragnå, är att få det att framstå som sympatiskt. Att företaget tänker på 

kunden i alla avseenden och vill därför presentera den bästa informationen när de tror att 

kunden vill ta del av den. Han tar även upp Facebook som en aktör som redan nu till viss del 

använder sig av detta. 	

I intervjun med Kntnt Radio tar Niklas Myhr upp mobilmarknadsföring och dess potential. 

Denna metod har används en längre tid inom marknadsföring. Niklas Myhr menar dock att 

metoden har fått ett uppsving när det kommer till att nå kunder.  Eftersom kunden i stort sett 

alltid är tillgänglig via mobilen, skickas det rätt innehåll via detta medium så kan det vara ett 

sätt att generera lojalitet. Om en användare är intresserad av något vare sig det är en 

musikartist eller ett klädesmärke så uppskattas det från användaren sida att känna sig utvald. 

Detta kan man uppnå via sms, det behöver heller inte nödvändigtvis uppfattas som störande 

eftersom användaren har gett ut sitt nummer och där med också samtyckt till 

informationsflödet. Christian Albinsson på Oh My! tar också upp hur framtagningen av 

snabbare nät för mobiltelefoner kan påverka användandet av detta medium.  	

Majoriteten av intervjuobjekten anser att framtiden för innehållsmarknadsföring således är 

ljus. Det kommer alltid finnas utrymme för bra innehåll, vare sig det är videos, poddar eller 

andra format som är skapat till sin målgrupp, menar Kristoffer Sandberg. Många vill 

understryka att det gäller att anpassa sig efter vad det är som efterfrågas och se till det man är 

bra på.   	

5. Analys och diskussion 
Denna analys tar avstamp i den empiriinsamling som har gjort från intervjuobjekten 

samt från övriga vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga beskrivningarna av 
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innehållsmarknadsföring kommer att analyseras och jämföras med intervjuobjektens 

uppfattning av beskrivning av innehållsmarkandsföring.	

5.1. Konsten att kommunicera via The marketing 

Communication Mix 
Inledningsvis kommer The marketing Communication mix att appliceras på den beskrivning 

av innehållsmarknadsföring som studien har fått in via empiriinsamling, för att sedan jämföra 

och analysera eventuella skillnader och liknelser.	

Vid en ytlig anblick kan man enkelt se flest liknelser med direktmarknadsföring (direct 

marketing), tittar man dock djupare går det att se liknelser med alla Bains fem kategorier 

inom kommunikations mixen.	

Precis som verktyget advertisning riktar sig innehållsmarkandsföring till en grupp av 

användare och meddelandet som skickas ut är också alltid sponsrat eller finansierat av 

företaget i fråga (Bains et al., 2011). Skillnaden tycks vara att innehållsmarknadsföringens 

meddelande är paketerat i en kontext som inte är direkt säljande, snarare mer informerande 

enligt Richard Lindholm på Mynewsdesk. Innehållet tar avstånd från både produkt och tjänst i 

samband med publiceringen, syftet är att fånga läsarens intresse. Advertising syftar till att 

vara engagerande för den stora massan (Bains et al., 2011). Massan exponeras för innehållet 

“med hull och hår”, det vill säga, massan innehåller säkerligen målgruppen men också en hel 

del andra målgruppen som eventuellt inte har ett intresse av meddelandet. 

Innehållsmarkandsföringen stävar efter att vara mer specifik och precis i sitt tillmötesgående 

med sin målgrupp. Innehållsmarknadsföring säkerhetsställer den avgränsade målgruppens 

digitala lokalisering och publicerar sitt innehåll där. Innehållsmarknadsföring syftar till att 

främst nå sin förutbestämda målgrupp, och publicerar därför också meddelandet i ett sådant 

forum där målgruppen är verksam och framförallt där det finns ett intresse av att ta del av 

meddelandet. Syftet är dock detsamma, att engagera sin målgrupp. 	

Bains et. al. (2011) menar på att advertising har som huvudsakliga slutmål att sälja mer av 

produkten eller tjänsten. Även om formen för innehållsmarkandsföring är annorlunda så är 

syftet detsamma. Många av intervjuobjekten i studien menar på att det är givet att slutmålet är 

att öka värdet kring företaget, produkten eller tjänsten för att senare generera en försäljning. 

Detta är dock ett långsiktigt mål och för att nå dit krävs en längre tid kontinuitet med 

Innehållsmarknadföring.  Den tydliga skillnaden är dock att innehållsmarknadsföring inte är 

paketerat på ett sätt uppfattas som säljande. Upplevs det som säljande är det inte 

innehållsmarknadsföring (Barregren, Resumé, 2014).	
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Richard Lindholm på Mynewsdesk menar på att erbjudanden i form av kuponger och rabatter 

kan man som företag bara locka med under en viss period. Han menar på att i samband med 

den reklamtrötthet som råder idag är det inte ett koncept som håller i längden. I slutändan 

behöver företaget har någonting som har ett värde för kunden som användarna självmant 

väljer att återkomma till av rent intresse. Verktyget Sales promotion handlar just om tillfälliga 

erbjudanden och rabatter, någonting som allt mer verkar fasas ut i samband med 

innehållsmarkandsföring. Innehållsmarknadsföringen lägger tung vikt vid det 

relationsskapande som sker gentemot kunden, en process som sker kontinuerligt och under en 

längre period. Det faktum att många av intervjuobjekten hävdar att i samband med 

innehållsmarkandsföring skall man helst ta avstånd från både produkt och tjänst innebär det 

också att kampanjer, rabattkuponger och andra erbjudanden som ofta publicera i 

markandsföringssammanhang inte är aktuellt i samma utsträckning som inom 

innehållsmarkandsföring.  Innehållsmarkandsföringen tycks dock ha desto fler likheter med 

Public Relations (PR). Bains et al. menar att public relations, som en del av 

kommunikationsmixen, handlar om att skapa opinion kring företaget samt en relation till 

kunden. Carl Dahlman Olsson på Coca Cola Enterprises anser också att 

innehållsmarkandsföring till stor del handlar om just relationskapande med kunden och det är 

fler av intervjuobjekten som nämner just relationen som en avgörande faktor och även som ett 

syfte med innehållsmarknadsföring. Att kontinuerligt arbeta för att skapa en dubbelsidig 

relation till kunden samt att kunden skall skapa sig en uppfattning om företaget i fråga är 

nyckelpunkten inom innehållsmarkandsföring. Genom att publicera olika typer av 

meddelanden som skapar en uppfattning om företaget kan man också skapa en opinion kring 

företaget eller produkten, menar Carl Dahlman Olsson. Även Christian Mannheimer på 

Mynewsdesk talar om vikten av att kunna skapa opinion kring en fråga som är anknuten till 

företagets önskvärda framtoning. 	

Stor del av innehållsmarknadsföringens strategi går ut på att nå en direkt målgrupp och det 

kan därför vara lätt att likställa innehållsmarknadsföringens strategi med 

kommunikationsmixens gren direktmarknadsföring. Direktmarknadsföring innebär att genom 

meddelanden som riktas direkt till konsumenten nå fram med ett marknadsföringsbudskap. 

Detta sker oftast via digitala kanaler och grundar sig oftast på segmenteringar av målgrupper. 

Meddelandet är därför också specialanpassat till just den specifika målgruppen (Bains et al., 

2011). Innehållsmarkandsföring ter sig mycket likt direktmarknadsföring men det verkar dock 

bara en del av den. Innehållet som tas fram är alltid anpassat för en specifik målgrupp eller 

mottagare dock är den störta skillnaden att meddelandet inte innehåller ren marknadsföring i 

den bemärkelsen som vi känner till. Marknadsföringen är invävd i en kontext av 
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värdeskapande och relevant information för konsumenten, vilket Lars Ragnå på Baluba menar 

är helt avgörande för att det skall definieras som innehållsmarkandsföring. Innehållet är alltså 

direkt riktat, precis som vanligt direktmarknadsföring, dock skall det inte uppfattas som 

marknadsföring eller reklam.    

5.2. Diskussionen om definitionen 
De teoretiska definitionerna som genom studiens gång har lyfts fram via artiklar och litteratur 

har varit många, dock kvarstår ett faktum - det finns ingen fastslagen enskild övergripande 

beskrivning innehållsmarknadsföring. Studien har valt att genom de beskrivningar som finns i 

litteratur jämföra dessa med de beskrivningar som har samlats in genom intervjuer. Själva 

begreppet innehållmarknadsföring har inte existerat speciellt länge och kanske därför inte än 

är ett vedertaget begrepp. 	

Lars Ragnå påstår att bara på CMI’s hemsida skulle man kunna hitta femtio olika definitioner 

av vad innehållsmarknadsföring innebär. Denna problematik rörande flera definitioner går 

även att identifiera utifrån intervjuobjektens uttalanden om en definition. Det finns 

beröringspunkter där alla är överens, till exempel uppfattningen om att publiceringen av 

innehåll bör vara kontinuerlig. Pulizzi (2014) menar att om ett företag inte kan lägga ner den 

tid som behövs för att kontinuerligt publicera adekvat innehåll till sin utvalda målgrupp är det 

lika bra att låta bli. Flera av intervjuobjekten håller med om detta, och menar på att det är en 

tidskrävande insats och att inte alla besitter kunskapen eller tålamodet att ta sig an 

innehållsmarknadsföring som strategi. 	

Innehållet är ytterligare en punkt där intervjuobjekten har ett överensstämmande 

förhållningssätt. Samtliga intervjuobjekt anser att innehållet bör vara redaktionellt, vilket är 

något som nämns i den mer teoretiska framtagningen av innehållsmarknadsföring. Holliman 

et al., Pulizzi och Barregren (2014, 2014, 2014) anser att innehållet bör vara relevant, sakligt 

för den specifikt utvalda målgruppen. De alla fortsätter med att tydliggöra att innehållet inte 

får framstå som säljande, men att mottagaren av meddelandet skall i slutända bli en betalande 

och lojal kund. Detta är något som intervjuobjekten inte tar upp till lika stor del när de 

beskriver sin uppfattning om definitionen av innehållsmarknadsföring. 	

Runt temat om de olika kanalerna råder det en viss diskrepans, Thomas Barregren (2014) är 

noga med i sin definition att kanalerna skall vara ägda och inte hyrda. Han anser att 

innehållsmarknadsföring är till för att bygga upp en publik, och det är viktigt att den publiken 

finns i de egna kanalerna där avsändaren äger det som publiceras. Carl Dahlman Olsson på 

Coca Cola Enterprises anser att det inte spelar någon roll vare sig de är ägda eller hyrda, utan 
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att det har mer med det som företaget förmedlar, alltså historierna. När det kommer till 

Facebook och andra sociala medier som Twitter så ser Rickard Lindholm dessa som ägda 

kanaler, även om det är en plattform han menar att företagets sida på t.ex. Facebook är ju 

företagets egna, vilket gör den till en form av ägd kanal.  	

De olika kanalerna blir också viktiga när det kommer till de olika målgrupperna. Vissa 

kanaler är mer lämpliga och användbara för en yngre målgrupp, medan andra tilltalar en äldre 

målgrupp. Det är genom de olika kanalerna som avsändaren når ut med sitt meddelande, 

således är dessa ytterst viktiga.  Om kanalen är ägd eller inte spelar så då kanske inte stor roll, 

utan att det handlar om att välja rätt kanal för rätt målgrupp och innehåll.	

Genom att skapa innehåll som är intressant och som intressenten kontinuerligt vill ta del av 

kan man bygga upp ett community av följare som man distribuerar sin information och 

innehållet till. Många av intervjuobjekten pekar på den förmån som kommer med 

innehållsmarknadsföring. Genom att företag publicerar innehåll som ofta är nischat och 

intressenter söker sig till deras kanaler så hittar man en målgrupp som har accepterat det 

företaget publicerar och de vill också aktivt ta del av mer information. Detta är en fördel då 

många företag i marknadsföringssammanhang kämpar med att få ut ett budskap till en påtänkt 

målgrupp. Banners och annonser på hemsidor är synligt och tillgängligt för alla som besöker 

en hemsida, detta innebär att även de målgrupper som inte har ett personligt intresse för 

annonsen blir ofrivilligt exponerad för den. Detta kan skapa en negativ uppfattning om 

företaget som annonserar menar en stor del av intervjuobjekten. Att ha en målgrupp som 

själva har tagit kontakt med företagets informationsspridning är mycket värdefullt menar 

många av intervjuobjekten. Det blir ett sätt att kurera innehållet vilket Barregren (2014) är 

viktigt för producenten att göra. 	

	

5.3. Nyttan av värdet  
Kommunicera och nå ut med sitt meddelande till sina intressenter är huvudmålet med all 

marknadsföring, poängterar Christian Albinsson på Oh My!. Förut gick det på ett till synes 

effektivt sätt att få ut och sprida information med medel som tryckt media i form av flygblad, 

tidningar och så vidare. Massmedian och uppkomsten av radio och television hade en enorm 

genomslagskraft på hur företag i fråga kunde kommunicera. Det gick att nå fler personer och 

också mäta hur många man nådde genom att ta reda på antalet tittare på ett tv-program 

(Godin, 2000). Som företag kunde man profilera sig och nå ut med sitt meddelande på andra 

sätt än förut.  Massmedia har blivit för stor, således får inte mottagare tillfälle att välja vad det 
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är hen tar del av(Tiago et al., 2014). För företagen finns behovet kvar att profilera sig menar 

många av de som intervjuats, med anledning till det kommunikationsklimat som är rådande. 	

Innehållet menar flertalet av de intervjuade bör helst inte vara kopplade till en viss produkt 

eller tjänst. Dock skulle innehållet kunna se en tjänst i sig. Som många av de intervjuade 

poängterar så skapas det specifikt för en viss målgrupp. Innehållet verkar för att bygga 

relationer till sina kunder. Kristofer Sandberg anser att företagen skapar god vilja, och en viss 

transparens mot kunden. Som i sin tur kan leda till en större tillit till det företagen säger 

menar han. 	

Det sker dialoger med hjälp av den digitala världen över geografiska gränser på ett väldigt 

effektivt sätt (Tiago et al., 2014). Följaktligen kan flera personer engagera sig och ta del av 

olika typer av innehåll. Denna förminskning av den globala världen gör det brännande när det 

kommer till vad det är man vill säga. Det är fler personer som kan ta del och engagera sig i 

ens innehåll, och få ut en positiv upplevelse. Samtidigt som det är fler som kan ta del av ens 

innehåll och få en negativ upplevelse av det. Som de sedan kan dela med sig utav. Det som 

företag delar med sig i form av information förbrukas på ett annat sätt. Det kan få ett 

bruksvärde (Grönroos, 2015), även om innehållet som kunden tagit del av inte har något med 

produkten eller tjänsten som företaget tillhandahåller. Ett engagerande innehåll förutom att 

vara till nytta eller vara värdefull för konsumenten anser en del av de intervjuade, är att skapa 

Communitys runt produkter och tjänster. Innehållet som företagen skapar ligger till grund till 

relationer som användare skapar med andra användare. Engagemanget och deltagandet leder 

på så vis till en gemenskap som kan vara värdefullt i sig på helt andra plan. Användningen av 

innehållsmarkandsföring handlar inte bara om den externa kommunikationen, utan på ett 

internt plan också användbar. Det är ett fördelaktigt att visa på den expertis eller intresse som 

anställda har som Rickard Lindholm på Mynewsdesk tar upp. De olika kanalerna som kan 

användas som publiceringsverktyg innebär också att det som företag går att rikta sig till 

specifika grupper. Rickard Lindholm tog upp exemplet med Åbro och hur deras närvaro på 

Twitter riktar sig mycket till AIK-fans. För enligt Åbro som också sponsrar laget, är denna 

grupp aktiva på den specifika kanalen. Utan engagemang blir det sällan någon spridning på 

det som har publicerats. 	

Christian Albinsson anser att det är kostnadseffektivt, och om det görs rätt är det ett effektivt 

sätt i den bemärkelsen att det skapas så mycket runt innehållet. Lars Ragnå anser genom att 

använda sig av de olika plattformarna och medel så kan producenten skapa något så mycket 

mer än ett meddelande.  Det går att skapa något som på ett mer organiskt sätt kan få växa och 

få ett eget liv, till skillnad från traditionell reklam eller rabatterade priser. Således kan det leda 
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till något nytt.  Självfallet kan det vara så att om man som kund vet att ett företag har väldigt 

bra realisationer att hen tyr sig dit.  Flera av intervjuobjekten menar dock att det handlar om 

förhöja upplevelsen för kunden när det kommer till relationen till företaget, och inte bara för 

att göra hen nöjd i köpandets stund.  Relationen som skapas handlar till viss del om en 

transaktion, dock kan det kännas som att transaktionerna är flera. I den bemärkelsen att det 

inte bara är vid köptillfället som parterna får ut något. Om en kund engagerar sig och 

återkommer baserat på det innehåll och information som företaget publicerar så är chansen 

större menar flertalet av intervjuobjekten att det skapas bestående relationer vilket något som 

Tiago et al. (2014) också visar på med sin forskning. 	

Något som är tydligt är att det är på grund av framväxten av sociala medier och den tekniska 

utvecklingen som har förenklat och möjliggjort användningen av innehållsmarknadsföring. 

Mycket av den tekniska utrustning som tidigare behövdes för att kunna göra TV-inslag har 

blivit mindre och mer lätthanterliga. Vem som helst kan publicera sina åsikter på nätet och 

vara del av olika Communitys. Detta skulle kunna ses som ett hot mot det innehåll som 

företag publicerar, men istället menar man att det öppnar upp för ytterligare engagemang. 	

	

5.4. Innehållet och hur det förmedlas 
Flera av intervjuobjekten tar upp användningen av redaktionellt innehåll som exceptionellt 

specifikt för just innehållsmarknadsföring. Historian som berättas genom 

innehållsmarknadsföring har en journalistisk framtoning i sitt format. Dock menar Christian 

Albinsson på Oh My! att syftet med den historian som innehållsmarknadsföring skildrar inte 

har samma syfte. Användningen av innehållsmarknadsföring är att delge relevant information 

som ger kunden något av värde, som gör att den kommer tillbaka och förhoppningsvis slutar 

det i en relation och senare också en transaktion. För att få kunden dit behövs det verktyg. 

Innehållet är ett sådant verktyg, förmedlas detta i en fängslande historia kan det göra att 

intressenter blir mer benägna att ta del av innehållet.  James och Minnis (2004) lyfter fram tre 

sekvenser i samband med storytelling. Först är det själva historian i sig, det andra är 

förståelsen och den tredje den delade meningen. Dessa sekvenser är även viktiga inom 

innehållsmarknadsföring. Skillnaden är dock att storytelling och innehållsmarknadsföring inte 

har samma syfte. 	

Inom corporate storytelling handlar det om att hitta historier som företag kan förmedla till 

sina kunder om just företaget i sig. Historier som passar med företagets värderingar 

lokaliseras för att sedan anpassas och spridas vidare (Dennisdotter, 2008). Dessa historier 
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beskriver företaget och dess kärnvärderingar för intressenterna. Innehållet blir mer generellt 

och riktar sig till vem som helst som får till gång till det. Inom innehållsmarkandsföring tar 

majoriteten av intervjuobjekten upp att det innehåll som skapas berör vad företaget kan göra 

för sina kunder och konsumenter snarare än en historia om företaget. Precis som corporate 

storytelling så berättar Innehållsmarknadföring också en historia. Historien handlar dock inte 

längre om företaget, fokus ligger på vem det är som ska ta del av innehållet och vad historiens 

innehåll kan gör för mottagaren. Rickard Lindholm på Mynewsdesk tar upp det som en 

markant skillnad mellan de två metoderna. 	

Vad som berättas är viktigt, det handlar om att kommunicera ut innehåll som intressenter vill 

ta del av. Historien är i blickfånget och med en vilja att skapa förståelse. Även den delade 

meningen kan vara till hjälp i skapandet av ett community då det handlar om att skapa 

gemensamma anknytningar till en tjänst, produkt eller till ett ämne. Det som har förändrats är 

den variation av historier som berättas.  Czarniawska (2015) tar upp biografier, bakom scener 

och anekdoter som exempel där inte den store ledaren eller grundarens historia får lika stort 

utrymme.  Det som får ta plats är de typer av historieberättande som ger resonans hos läsarna. 

Meddelandets riktning är det samma, däremot bör man ta hänsyn till vad det är mottagaren 

vill ha.  	

Du måste veta vad folk vill läsa eller konsumera av ett redaktionellt innehåll, det måste du ha 
en känsla för. Du måste kunna kommunicera bra på alla sätt. Dels måste du kunna 
kommunicera själv och dels måste du veta hur folk vill bli kommunicerar med. – Christian 
Albinsson Oh My!	 	
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6. Slutsats 
Följande kapitel tar upp de slutsatser som studien kommer fram till utifrån den analys som 

har gjort av empirin. Slutsatsen syftar till att besvara de forskningsfrågor som studien har 

fastslagit. 	

Syftet med studien är att analysera och utreda marknadsförares uppfattning och användning 

om innehållsmarknadsföring.	

▪ Hur uppfattar marknadsförare innehållsmarknadsföring?	

▪ Hur använder marknadsförare sig av innehållsmarknadsföring?	

Utifrån den studie som har gjorts kan det konstateras att det inte råder någon helt enig 

uppfattning av innehållsmarknadsföring dock finns det många likheter mellan 

uppfattningarna. De likheter som har identifierats är; alla marknadsförare är eniga om 

att innehållmarknadsföring skall distribueras genom egenägda digitala social kanaler. 

Dessa kan vara Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, Twitter, hemsidor, bloggar 

eller podcasts. Många är också överens om att det i framtiden kommer att uppstå nya 

digitala kanaler som senare kommer att accepteras som godtagbara sociala digitala 

kanaler. Det råder dock skiljaktigheter om vad som anses som ägda kanaler, några 

anser att Facebook till exempel inte är en ägd kanal då man köper utrymme för att 

pusha sitt innehåll och att materialet egentligen ägs av Facebook själva. Andra menar 

att det är till en relativt liten summa i jämförelse med tryckt media samt att det 

publicisten själv som väljer hur, var och när innehållet skall publiceras och det görs 

också i sitt egna forum/Facebook-sida. 	

Alla är också överens om att innehållmarknadsföring skall vara i en redaktionell 

kontext, värdeskapande och intressant för läsaren. Det skall heller inte vara i direkt 

kontakt med varken produkten eller tjänsteföretaget säljer. Innehållmarkandsföringen 

får heller inte uppfattas av läsaren eller användaren som reklam eller marknadsföring, 

då kan det inte längre klassas som innehållsmarknadsföring. 	

Vad som är värdefullt innehåll menar samtliga intervjuobjekt är innehåll som skapar 

engagemang hos läsaren. Engagemang kan visa sig genom spridning av informationen 

till sina vänner och bekanta, egna kommentarer som skapar diskussioner mellan 

användarna inom området eller “likes” det vill säga gilla-markeringar. 	



	 54	

Alla marknadsförare använder sig av innehållsmarknadsföring för att kunna skapa ett 

eget community av användare som återspeglar deras målgrupp. Genom att samla hela 

sin målgrupp i olika sociala digitala kanaler kan de lättare skicka ut ett riktat budskap, 

följa eventuella förändringar inom målgruppens preferenser samt lära känna sin 

målgrupp närmare. Det ger också företaget möjlighet att producera och distribuera 

material utan att ta hjälp av exempelvis TV eller radio-kanaler som annars är naturliga 

distribution- och produktionskanaler. 	

Det verkar heller inte finnas något direkt behov av en konkret definition då många av 

marknadsförarna inte i någon större utsträckning lutar sig tillbaka på en specifik 

definition. Många har tagit fram egna interna definitioner som år för år också 

modifierar. innehållsmarknadsföring ter sig som en ”cocktail”, alltså en blandning av 

the marketing Communication Mix’s olika delmoment. Marknadsförarna anser att 

innehållsmarknadsföringen är fri, till den mån att det är upp till marknadsföraren själv 

att avgöra hur man vill praktisera sin egen innehållsmarkandsföring.	

Genom denna studie kan man tydliggöra att det råder olika uppfattningar om vad 

innehållsmarkandsföring är och hur man använder sig av den. Skillnader råder mellan 

branscher men också mellan marknadsförare. Detta beror på att syftet med 

innehållsmarknadsföringen skiljer sig mellan bransch, produkt eller marknadsförare. Eftersom 

det inte existerar någon bestämd definition finns det heller inget förutbestämt syfte med 

innehållsmarknadsföringen, det är därför många gånger upp till företagen själva att avgöra 

vad syftet med just deras innehåll är samt vad effekterna skall bli av den. Eftersom strategin 

inte heller har ett verktyg som kan mäta effekten av innehållet är det därför också svårt att 

veta vad det genererar för effekter och resultat. Det är heller inte säkert att just en definition 

skulle lösa denna problematik. Just det faktum att innehållsmarknadsföring får hållas 

”svävande” i sin definition kan vara en anledning till att den kan verka i så många områden 

som den faktiskt gör. 	

6.1. Vidare forskning  
Det skulle vara intressant att se vad ytterligare undersökningar och studier skulle komma fram 

till eller finna intressant att belysa. Framförallt skulle det vara intressant att ta reda på om det 

är möjligt att mäta innehållsmarknadsföring och hur skulle så fall ett sådant verktyg se ut? 

Hur kommer det sig att innehållsmarknadsföring har blivit så stort trots att det råden en 

problematik kring mätinstrumenten? 	
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Det skulle också vara intressant att titta närmare på en utveckling inom mättnaden av 

marknadsföring i det stora hela. I och med att kommunikationen mellan avsändare och 

mottagare har fler plattformar att befinna sig på skulle därför en studie i hur och vad det är 

som räknas när det kommer till mättnad av marknadskommunikationen tillföra mycket inom 

ämnet. Det skulle också kunna gå att jämföra om verktygen som används har förändrats i lika 

stor utsträckning som uttrycksmedlen. 	

En annan aspekt som skulle vara intressant att se till är hur innehållsmarknadsföring påverkar 

den interna uppfattningen av företag som använder sig av metoden. Finns det några skillnader 

i hur anställda uppfattar det företag de arbetar på om det aktivt tas fram innehåll som kan ha 

nytta för personer. Där också anställda kan ses som någon som kan besitta expertis kunskap, 

och i sin tur utöver sina arbetsuppgifter vara till nytta för någon utanför företaget. Hur 

påverkas arbetsmoralen och miljön på en arbetsplats där det inte bara är produkten eller 

tjänsten som produceras? Se till de effekterna av att stå för kurerat innehåll. 	

Något annat som är intressant är hur så kallade “buzz-ord” skapas runt olika metoder. Hur de 

sedan blir till trender och alla inom branschen tar till sig det. Hur kommer det sig att det är 

vissa typer av metoder eller strategier som får detta uppsving i popularitet? Handlar det om att 

ligga rätt i tiden när det kommer tekniska framsteg, eller har det mer att göra att de kan 

fungera som svar på problem som har uppstått i branschen? När det kommer till trender så 

kan det vara tänkvärt att se till hur det påverkar själva metod eller utförandet som är trenden. 

När når trenden sin mättnad och slutar vara trendig? 	

En annan aspekt som kan vara intressant att se till är om en definition av 
innehållsmarknadsföring ens behövs. Problematiken i den diskussionen som råder är att det 
verkar finnas ett glapp mellan akademiker och praktiker. Christian Albinsson menar att han 
inte tar del av diskussionen berörande definitionen, den intresserar inte honom. Det ger 
resonans i den mer generella diskussionen om marknadsföring i sig, och huruvida det är en 
vetenskap eller inte. Det skulle då ur ett forskningsperspektiv vara intressant att se till om 
definitioner av olika metoder behövs. Och om det verkligen existerar ett gap mellan 
akademiker och praktiker. 	 	
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Bilagor	

Bilaga 1 – Intervjumall	

Del 1 – Bakgrundsinformation	

Berätta kort om vem du är?	

Berätta om företaget du jobbar på?	

Vad har du för roll där?	

Vad det är ni gör på företaget?	

Del 2 - Definition Content Marketing	

På vilket sätt kommer du i kontakt med innehållsmarkandsföring?	

Kan du definiera innehållsmarkandsföring?	

Vilka fördelar ser du med innehållsmarknadsföring?	

Vilka nackdelar ser du med innehållsmarknadsföring?	

Finns det några fallgropar eller risker?	

Behöver content marketing vara en fortlöpande aktivitet?	

Del 3 Användningen av Content Marketing 	

Vad har content marketing för syfte?	

Varför finns behovet av content marketing?	

Hur mäter ni effekten av er content marketing?	

Hur stor del av er av ert arbete utgörs av content marketing?	

Vilka eventuella problem ser du med content marketing?	

Hur tror du att innehållsmarkandsföringens framtid ser ut? 	

Del 4 Värdet	

Kan content marketing skapa värde för mottagaren? 	

På vilket sätt i så fall? 	

Vad ser du som värdeskapande innehåll och information.	

Hur skiljer sig content marketing när det kommer till värde från traditionell marknadsföring? 	
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Del 5 Innehåll	

Viktigt är innehållet när det kommer till content marketing? 	

Vem kan skapa detta?	

Hur skiljer sig content marketing i skapandet av innehåll från traditionell marknadsföring? 	
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Bilaga 2	

Thomas	Barregren	och	Pia	Tegborg	ramverk	

Ramverk för vad en innehållsmarknadsföringsstrategi bör se till taget ifrån Thomas Barregren 

och Pia Tegborg tar upp i sin bok “Content Marketing - värdeskapande 

marknadskommunikation” från 2013 (s, 37).	

1.  Effekten: Det är viktigt att titta på vilken typ av effekt man önskar få ut av marknadsföringen 

och det publicerade innehållet.	

2.  Målgrupper: Att titta på vilken som faktisk tär sin önskade målgrupp och hur man kan nå ut 

till dem är viktigt för att meddelandet skall hamna rätt.	

3.  Påverkan: Hur kan företaget påverka den på att tänka målgruppen så att de väljer att agera och 

bidra till den önskade effekten man vill uppnå med meddelandet. Även målgruppen kan 

påverka andra som kan ge en snöbollseffekt.	

4.  Innehållsresor: Det är också viktigt att titta på hur innehållet i meddelandet skall se ut för att 

det skall bemöta målgruppens efterfrågan. Hur kan man förändra innehållet så att köparen tar 

nästa steg?	

5.  Prioriterade beröringspunkter: Utmed köparens innehållsresa kan man beröra olika punkter 

hos konsumenten som bidrar mer eller mindre till den önskade effekten. Att ta reda på vilka 

dessa är kan hjälpa förmedlaren att utveckla sitt budskap.	

6.  Ämnesområden: Vad för slags innehåll vill målgrupperna ta del av längs köparens resa? Och 

vad förmår dem att ta nästa steg?	

7.  Medier: För att veta vilka kanaler som man skall ge sig ut i behöver man också veta vilka 

kanaler som målgruppen föredrar att använda sig av.	

8.  Tonalitet: Hur skall varumärkets tonalitet anpassas till medierna, målgrupperna och 

målgruppernas tillstånd utmed innehållsresan?	

9.  Omfattning: Hur frekvent skall man publicera sitt innehåll för målgrupperna i varje specifik 

kanal?  	


