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FÖRORD 

 

Content marketing är ett begrepp som jag kom i kontakt med första gången i och med denna 

studie. Mitt första ämne för studien var personligt varumärke. När jag sökte vetenskapliga 

artiklar, böcker och andra källor i databaser eller på företag och organisationers hemsidor om 

personligtvarumärke nämndes content marketing. Min nyfikenhet väcktes att studera vidare 

och se vad content marketing innebär eller framförallt vad content kännetecknar. 

Studien påvisar hur olika branscher kännetecknar content marketing och att mediebranschen 

och marknadsföringsbranschen kommer närmare varandra i och med content marketing.  

Jag vill återigen tacka företagen och respondenterna som ställt upp på en intervju och som 

gjorde den här studien möjlig. 

 

Kristinehamn 2017-11-18 

 

 

---------------------------------- 

Katarina Ikonen 
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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Vad består content marketing av och dess kännetecken. 

Författare:  Katarina Ikonen 

Nivå:  Kandidatuppsats inom företagsekonomi, 15 HP, VT 2017. 

Nyckelord: Varumärke, värde, autencitet och känslor. 

Syfte: Studien ska undersöka vad content marketing består av och dess 

kännetecken. 

Teoretisk referensram: Avsnittet utgörs av content marketing, content, varumärke, värde, 

äkthet, transparens och känslor. 

Metod: Studien är en kvalitativ metod och sex företag har intervjuats. 

Företagen arbetar alla med content marketing. 

Empiri: I den här delen presenteras svaren från de sex intervjuade 

företagen. 

Slutsats: Content marketing kännetecknar ett värdeerbjudande där 

budskapet är personligt som stärker mottagarens livsstil genom en 

berättelse som är trovärdig och autentisk, som skapar värde för 

mottagaren iform av kunskap och social identitet och utgår från 

avsändarens värderingar. Content marketing kräver en strategi och 

långsiktighet som används i egna kanaler iform av artiklar, sociala 

medier och personliga events. Empowerment och en SEO är två 

sätt att effektivisera sin content marketingstrategi. 
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ABSTRACT 

 

Titel:               What does content marketing consists of and its characteristics. 

Authors:  Katarina Ikonen 

Level:  Bachelor Thesis in Business Administration, 15 HP, VT 2017. 

Keywords: Brand, equity, autencitet and emotions. 

Purpose:   The study will investigate what content marketing consists of and 

its characteristics. 

Frame of References: This section begins with content marketing, content, branding, 

equity, equity, transparency and emotions. 

Method: The thesis is a qualitative method which includes six interviews. 

All companies have knowledge of content marketing and are 

working actively in the area. 

Empirical Data: In this part the results of the six interviews are presented.  

Conclusion:  Content marketing characterizes a value offering where the 

message is personal that strengthens the recipient's lifestyle 

through a story that is credible and authentic, which creates value 

for the recipient in terms of knowledge and social identity and 

based on the sender's values. Content marketing requires a strategy 

and long-term use in custom channels in the form of articles, social 

media and personal events. Empowerment and an SEO are two 

ways to streamline their content marketing strategy. 
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1. INLEDNING 

 

Inledningsvis presenteras en bakgrund till ämnet av studien för att därefter kopplas till 

frågeställning och syfte. 

1.1 Bakgrund 

Marknadsföring är ett stort och brett ämne som innehåller faktorer och processer med fokus 

på hur företag skapar värden för sina kunder och hur starka kundrelationer skapas som 

generar intäkter eller andra värden (Kotler et al. 2013). Marknadsföring handlar om att göra 

affärer och marknadsförarna är affärsmän och deras viktigaste uppgift är att generera intäkter 

och lönsamhet. Affärsmässighet är nyckelordet i marknadsföringen. Marknadsföring är en 

funktion i ett företag som måste kunna samverka med övriga funktioner och all 

marknadsföring syftar slutligen till försäljning om det så sker digitalt eller genom andra 

kanaler. Grundfilosofin i marknadsföring är att tillfredsställa kundens behov och skapa värde 

genom ett budskap. Det är budskapet som är kärnan och där värde skapas till kunder. Att 

skapa värde för kunder har varit svårt för många företag och är en utmaning för 

marknadsförare. Värde handlar många gånger om känslor men även om värderingar. Det finns 

företag som är duktiga på att använda känslor i sin reklam. Mc Donalds gjorde detta på 1990-

talet med barnet som gungade och skrattade när Mc Donalds logo kom nära och grät när 

gungan gungade bakåt. Så känslor är ingenting nytt inom marknadsföring. Utmaningen är hur 

man skapar värde. Vad är värde? Det är något som jag kommer att beskriva i denna studie. 

Mina egna tidigare erfarenheter från marknadsföring med påståenden som ”allting går att 

sälja med mördande reklam” eller bra vara säljer sig själv” fungerar inte längre, den eran är 

förbi. Överflödet av varor och tjänster gör att marknadsförare har fått nya verktyg för att på ett 

mer personligt vis bygga kundrelationer. Det gör att vi ser marknadsföring överallt omkring 

oss, på träningen, jobbet, på väg till jobbet och skolan. Överallt finns det nätverk av 

människor och aktiviteter. Det gör att den traditionella marknadsföringen försvinner mer och 

mer och individualisering och skräddarsydda produkter är normen. Kända sanningar 

omprövas i marknadsföringen enligt Hultén et al. (2011). Det har vuxit fram nya 

kommunikationskanaler, som t ex Mc Donalds i USA satsar mera pengar på sponsring i 

sportprogram som amerikansk fotboll istället för ren Tv-reklam. I Europa har även Tv-reklam 

och annonsering kraftigt ifrågasatts på senare tid med tanke på dess ineffektivitet och 

kostsamhet (Hultén et al. 2011). Utvecklingen av marknadsföringen har gått över mer och mer 

till relationsmarknadsföring genom CRM (Customer Relationship Management) och CSM 

(Customer Specific Marketing). På så vis har företagen stärkt sina kundrelationer menar 

Hultén et al. (2011). Utvecklingen har skett mer tekniskt än personligt sätt och har därför 

kritiserats av många även om avsikten har varit den motsatta. När marknadsföring går från 

massmarknadsföring till relationsmarknadsföring sker ett paradigmskifte enligt forskare som 

Hultén et al. (2011). Etablerade förhållningssätt ersätts med nya radikala synsätt. Enligt 

forskning behövs nya synsätt i och med nya utmaningar inom marknadsföringen Hultén et al. 

(2011). 
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Marknadsföring som det nu har beskrivits kan också beskrivas som företags affärsmodeller. 

En affärsmodell brukar skrivas i termer av värdeerbjudande (value proposition), 

värdeskapande (value creation) samt betalningsmodell (value capture). Den första handlar om 

hur företag beskriver och kommunicerar värdeerbjudande till sina kunder, den andra om hur 

värden skapas för kunderna och om hur dessa värden kommer kunderna tillgodo och den 

tredje hur de genererar intäkter och andra värden för företagen (Teece, 2010 och Baden-Fuller 

& Haefliger, 2013). Det finns många studier som har analyserat värdeskapande och 

betalningsmodeller, medan det finns desto färre studier som har analyserat själva 

värdeerbjudandet. Content marketing, som är en del av marknadsföringsämnet, handlar om att 

förmedla företags värdeerbjudande. Content marketing är utbrett i praktiken men är ett ganska 

nytt ämne inom vetenskapliga studier. Det finns få forskare som ger en uttömmande 

beskrivning av content marketing. De som forskat inom ämnet beskriver content marketing i 

ett vidare perspektiv och inte bara iform av digital marknadsföring utan även inom 

kommunikation (Pazéraité & Repoviené 2016). Även Holliman & Rowley (2014) påtalar att 

content marketing inom Business to Business (B2B) är i sin linda av utvecklingen och gör att 

den kunskapen som finns domineras av råd från konsulter och utförare. 

Kotler et al. (2013) gör följande beskrivning av marknadsföring och content marketing: 

Marknadsföring handlar om att förstå och tillfredsställa kundbehov, samt skapa automatisk 

efterfrågan av produkter. Och behov handlar om en form av brist, som kan vara både fysisk 

och social. Förstå och tillfredsställa kundbehov skapas genom att motivera medarbetare och 

skapa långsiktiga relationer med kunder genom att skapa ett värde mellan kund och företag.  

Konsulterna menar att content marketing är ett nytt begrepp i Sverige inom marknadsföringen 

sedan slutet av 2012 (Barregren & Tegborg 2013). Det finns en branschorganisation inom 

content marketing, Swedish Content Agencies. Organisationen startade år 1997 som en 

branschorganisation för kundtidningsproducenter (swedishcontent.se). Content marketing 

handlar om värdeskapande marknadskommunikation eller att skapa värde för mottagaren 

enligt Barregren & Tegborg (2013). Nu gäller det inte längre att bara skapa värde för 

aktieägarna, som tidigare, utan även skapa mervärde i form av kunskap för kunden enligt 

Barrgren & Tegborg (2013).  

Forskare har olika definitioner av content marketing.  Content marketing handlar om 

utbildning, inspiration och underhållning av målgrupp enligt Harad (2016). På platser som 

skapar innehåll och lönsamhet för kunden och företaget. Att bara använda sig av content 

marketing för att förstärka sina produkter i försäljningen är inte effektivt enligt Patrutiu-Baltes 

(2015). Den gyllene regeln som används av företag innebär att content marketing bör fokusera 

80 % på konsumentinformation och utbildning och 20 % på försäljningsökning enligt 

Patrutiu-Baltes (2015). Både Harad (2016) och Patrutiu-Baltes (2015) är överens om att 

content marketing handlar om att utbilda och skapa lönsamhet. Gagnon (2014) har en annan 

syn på vad innehåll innebär - visa vad du vet - och menar att det bör vara företagets misson 

vid försäljning av företagets produkter och tjänster när ett innehåll skapas till marknaden. 

Forskare och konsulter beskriver innehåll i content marketing på olika vis, vilket gör att 

innebörden av content marketing blir diffus och det saknas en enig uppfattning.  Barregren & 
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Tegborg (2013) menar att det handlar om att skapa värde, Harad (2016) och Patrutiu-Baltes 

(2015) menar att det handlar om utbildning och Gagnon (2014) beskriver att det handlar om 

att berätta.  

Med digitaliseringen och samhällsutvecklingen utvecklas även mänskliga beteenden, 

attityder, normer och värderingar, som påverkar till förändringar i marknadsföring i samma 

takt. Internet gör att information och kundens behov förändras genom att det är lätt att hitta 

information från världens alla platser. Världen krymper och människorna blir mer medvetna 

om globala tjänster och produkter. Den globala information som finns tillgänglig gör också att 

det skapar större konkurrens mellan företag. Större konkurrens kräver kreativitet i 

marknadsföringen och budskapet. Content marketing är ett ämne som växt fram allt starkare 

med olika definitioner. Det finns ingen enhetlig definition om content marketing varken från 

forskare och praktiker ämnet är diffust med olika tolkningar. I den här studien försöker jag 

förklara vad content marketing innehåller och kännetecknar. För att få en bild av vad content 

marketing kännetecknar kommer följande frågor att studeras: 

1.2 Frågeställning 

 

 Vad innehåller content marketing? 

 Vad kännetecknar content marketing? 

1.3 Syfte 

Studien ska undersöka vad content marketing består av och dess kännetecken. 

1.4 Avgränsning 

Studien kommer att belysas utifrån personer som arbetar med content marketing på en 

reklambyrå. 
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2. TEORI 

 

Nedan presenteras teorin som ligger till grund för uppsatsens empiri. Inledningsvis 

presenteras teori om content marketing från litteraturen för att sedan gå in på förklaring av 

de olika värdebegreppen. 

En viktig del i marknadsföringen är marknadskommunikation som syftar till att kommunicera 

med företagets målgrupper. Marknadskommunikationen är företagets röst gentemot kunderna 

som de kan skapa en dialog med. Syftet med marknadskommunikation är att generera 

försäljning eller uppnå ideella eller politiska mål, som skapas genom att öka människors 

kunskaper om eller förändra deras attityder till varumärken, erbjudanden eller idéer (Nygren 

& Wadbring 2013). 

Marknadsföringen är i början av ett paradigmskifte menade Gummesson redan år 2008. 

Paradigmskifte innebär att det byggs upp en ny grund med nya värderingar, antaganden och 

metoder inom marknadsföringen. Gummesson (2008) menar att företag arbetade med 

relationsmarknadsföring i affärslivet före teorin och böckernas värld. Forskare och 

vetenskapsmän i flera länder behärskar vissa mättekniker men fastnar i dessa och ser inte 

verkligheten. Nytänkande kräver begreppsutveckling och är ett förstadium till en ny teori och 

bättre praktisk tillämpning (Gummesson 2008). 

Teknologin har förändrat beteenden och vanor hos konsumenter. Internet den största 

guideboken och där det går att finna information om det mesta i livet. Tidigare sökte 

konsumenten råd på problem hos vänner och familj och söker man ofta råd på internet. Det 

finns en oändlig mängd av information och råd på internet som är användbar med värdefullt  

innehåll, för att tillfredsställa konsumentens behov (Kowalska 2016).  

Marknadsföring är ett ämne som är beroende av influenser från andra områden i samhället 

både teoretiskt och praktiskt. Det gör att marknadsföringen kommer alltid att vara i 

förändring. Utvecklingen går snabbt och genom ökad virtuell och fysisk kommunikation blir 

vi mer medvetna om internationella trender. Nu konkurrerar inte företag med företag utan om 

människors tid, pengar och uppmärksamhet (Mossberg & Nissen Johansen 2006). I 

marknadsföringen har uppmärksamhet mot konsumenten varit pådrivande och 

marknadsföringsstrategin har alltid utgått ifrån att informera kunden om företagets produkter, 

hjälpa konsumenten att ta beslut och få denne att vara lojal gentemot företagets varumärke 

(Patrutiu-Baltes 2015). Traditionella marknadsföringsaktiviteter tappar i effektivitet i den 

moderna eran av media. Konsumenterna börjar bli resistenta mot utomhusreklam och mot 

traditionell reklam. Även om det finns mer och mer reklam på marknaden, finns en tendens 

hos konsumenter att inte ta till sig den lika ofta som tidigare. Dessa förändringar gör att den 

traditionella marknadsföringen blir ineffektiv i företagets målsättning för sin marknadsföring. 

Alternativet till den traditionella marknadsföringen är inbound marketing som har som syfte 

att företag erbjuder intressant innehåll (Kowalska 2016). Inbound digital marketing även 

kallad pullmetoden inom marknadsföring innebär att kunder och prospekt aktivt söker 

varumärken som ger värdefullt innehåll som är relevant för deras behov (Holliman & Rowley 

2014). 
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Marknadsföring handlar mycket om att producera och konsumera en livsstil eller en dröm. 

Olika varumärken fylls med känsla och mening genom storytelling. Det finns även ett behov 

för individen att visa sitt personliga varumärke genom att visa vem hen är genom olika 

varumärken menar Mossberg & Nissen Johansen (2006).  

Pulizzi menar att content marketing inte är något nytt utan startades 1895 av John Deere som 

gav ut kundtidningen Furrow, där det presenterades innehåll om nya trender inom lantbruket 

för att öka lönsamheten (Pulizzi 2012). 

2.1 Beskrivning av innehåll 

Både media och journalister skapar innehåll. Journalistik och medier är inte samma sak enligt 

Strömbäck (2009), som menar att språkligt betyder det att medier är kanaler för 

informationsspridning och journalistik handlar om en specifik form av medieinnehåll. 

Journalistik och medier bör inte blandas ihop därför att de har olika form och innehåll. 

Journalistik handlar om verkligheten och vad som är sant, inte fiktion. Journalistisk 

objektivitet handlar om att granska och kontrollera olika påståenden om de verkligen 

stämmer. Medieinnehållet inom journalistiken skiljer sig från andra medier med dess 

demokratiska funktion. Mediernas uppgift är att sprida sann och relevant information. 

Medierna agerar som kommersiella företag och målet för dessa företag är att producera och 

distribuera innehåll (Strömbäck 2009). Förändringar inom journalistiken som sker handlar om 

att det blir mer otydligt vad som är journalistik respektive PR, reklam och annat 

medieinnehåll enligt Nygren & Wadbring (2013). De menar också att journalistens 

medieutbud krymper. Spännvidden mellan breda och smala medier ökar och skapar olika 

förväntningar på journalister. De breda medierna med en mer liknande industrialiserad 

produktion kräver journalister som är innehållsleverantörer, ett ord från IT-branschen enligt 

Nygren & Wadbring (2013). De breda medierna kräver journalister som underhållare och de 

smala nischkanalerna söker experter. Nedan förtydligas olika former av medieinnehåll. 

 

Typologi över olika former av medieinnehåll. 

 Journalistik Reklam 

Syfte Att berätta om/beskriva 

verkligheten 

Att locka köpare 

Relation till sanningen Sanningskravet absolut. Det 

journalistiska innehållet ska 

vara sant och relevant 

Sanningskravet relativt. Det 

som står ska vara sant, men 

det måste inte vara hela 

sanningen 

Relation till allmänintresset Allmänintresset viktigare är 

egenintresset 

Allmänintresset underordnat 

egenintresset 
Källa: Strömbäck (2009). 

Solomon (2013) ser skillnaderna mellan innehåll och reklam på följande vis: 

“If you want to tell the world that you´re a ROCK STAR, advertise”.  

“If you want to show why you´re one, HAVE GREAT CONTENT”. 

 



13 

 

Det finns olika former av innehåll som kan användas i marknadsföring; innehåll i sociala 

medier och innehåll för publikationer som bloggar och nyhetsbrev. Oavsett innehållsform bör 

innehåll vara utbytbart och kommuniceras genom olika plattformar och kanaler (Halevi & 

O´Hanlon 2016). Digitalt innehåll kan enligt Ström & Vendel (2015) vara olika former av 

media som text, ljud, bild eller film och baseras på om informationsinnehållet är magert eller 

rikt. Film har rikt informationsinnehåll och text har magert informationsinnehåll. Dessutom 

finns innehåll som har säljande karaktär som syftar till att öka varumärkets värde och skapa 

köp. Ström & Vendel (2015) menar att de som förespråkar innehållsmarknadsföring har en 

snävare syn på vad som menas med innehåll. Text, bild, film, grafik och ljud är olika typer av 

innehåll enligt Arhammar & Staunstrup (2016) och när man tar fram innehåll är det bra att 

tänka som en journalist. Den viktigaste informationen ska komma först, det som läsaren ska 

lägga på minnet. Nyttan ska presenteras först till målgruppen. Kotler et al. (2013) menar att 

annonsering måste innehålla ett budskap som är intressant, användbart och underhållande för 

att attrahera konsumenter. De menar också att kommunikationskanaler är personlig och 

opersonliga. Personliga kanaler som Word of Mouth – där vänner, familjemedlemmar, 

kollegor och andra talar om ett varumärke eller en produkt. Opersonliga 

kommunikationskanaler enligt Kotler et al. (2013) är tryckt material som tidningar; radio och 

tv; skyltmaterial och onlinekanaler som webbsidor. Kotler et al. (2013) ser AIDA modellen 

som ett arbetssätt att skapa uppmärksamhet, intresse och en önskan som leder till handling. 

AIDA – modellen: get Attention, hold Interest, arouse Desire och obtain Action. 

 

Holliman & Rowley (2014) definierar innehåll som något som är skapat och uppladdat på en 

webbsida. Det handlar om ord, images och andra saker som hör hemma på webbsidan. De 

föreslår också att innehåll är vad användaren kom till hemsidan för att lära sig, läsa, se eller 

uppleva.  Högkvalitativt digitalt innehåll karakteriserar – relevans, information, trovärdighet, 

värde, unikhet, känslor och intelligens enligt Pazéraité & Repoviené (2016). 

 

Nya kanaler för kreativitet och distribution av innehåll har en betydande inverkan på 

innehållsmarknadsföringens ökande popularitet. Det första initiativet till content marketing 

togs 1895 av John Deerer i kundtidningen The Furrow, som utbildade en grupp av lantbrukare 

genom att publicera innehåll av nya teknologier och trender som de borde använda för att bli 

effektivare och lönsammare enligt Kowalska (2016). 

2.2 Beskrivning av content marketing 

Det finns en amerikans och svensk branschorganisation som beskriver content marketing. Den 

svenska versionen skiljer sig från den amerikanska genom att content marketing handlar om 

att sprida redaktionellt innehåll. Den amerikanska beskrivningen menar att det handlar om att 

skapa affärsnytta och som saknas i den svenska beskrivningen.  

Swedish Content Agencies är en branschorganisation i Sverige inom content marketing med 

32 medlemmar och organisationen beskriver content marketing som ett 

kommunikationsverktyg, ”Content marketing är kommunikation och marknadsföring där 

avsändaren skapar och sprider redaktionellt innehåll som upplevs som intressant och 

relevant av målgruppen. Genom att erbjuda ett innehåll som mottagaren värdesätter kan 
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avsändaren bygga sitt varumärke och inleda eller stärka relationer” 

(swedishcontentagencies.se).  

Pulizzi som är grundare av Content Marketing Institute i USA Cleveland, beskriver content 

marketing enligt följande:” Content marketing is a strategic marketing approach focused on 

creating and distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a 

clearly defined audience – and ultimately, to drive profitable customer action 

(contentmarketinginstitute.com).  

Syfte med content marketing är att öka medvetenheten av företagets varumärke och även att 

öka lojaliteten till företaget, vilket kan göras genom utbildning och information (Patrutiu-

Baltes 2015).  

Det är lurigt att fastställa sambandet mellan marknadsföringskommunikation och 

produktinformation. Båda delarna är information. Information handlar om vad du kan sticka 

med din stickmaskin och marknadsföringskommunikation är en instruktionsbok till hur du ska 

använda din stickmaskin enligt Rowley (2008). Det är viktigt att göra en skillnad mellan 

content marketing och copywriting menar Patrutiu-Baltes (2015). Content marketing skiljer 

sig från produktannonsering, genom att dess syfte är att stärka varumärket, och copywriters 

syfte är att fokusera på beslutat mål, oftast genom att erbjuda en produkt eller service 

(Patrutiu-Baltes 2015).  

Tålamod och kvalitet krävs vid bra content marketing enligt Harad (2016) som menar att 

content marketing inte ska undvikas. När det gäller kvalitet på content marketing och Harad 

(2016) ställer frågan, hur sker detta? Genom att skicka något som passar alla. Det går inte att 

lyckas med standardinnehåll. Är referenser din primära marknadsföringsstrategi? Då har du 

inte förstått vad content marketing innebär menar Harad (2016). Content marketing inom 

praktiken har en tydlig målgrupp. Innehåll ska finnas i kanaler som företaget äger, företaget 

ska kunna visa hur de kan lösa kundens behov och komma med nya möjligheter (Arhammar 

& Staunstrup 2016). 

I Sverige beskrivs ordet content marketing som ett modeord och användningen av ordet har 

ökat lavinartat, enligt Barregren & Tegborg (2013). De skriver också att content marketing 

används utan en djupare förståelse för innebörden av ordet och begreppet urholkas i och med 

att det saknas förståelse för bakgrunden och konceptet. Det finns en stor risk att detta sker 

med content marketing om det bara översätts som innehållsmarknadsföring utan förståelse för 

innebörden av vad innehållet är. Syftet med content marketing är att producera innehåll i 

marknadsföringssyfte. ”att publicera innehåll som målgruppen finner värdefull i syfte att 

generera och upprätthålla kundrelationer inom målgruppen” (Barrgren & Tegborg 2013 sid 

24). Dessa ser content marketing som en redaktionell marknadskommunikation.  

I marknadsföringen finns många engelskspråkiga termer. När termer översätts till svenska kan 

nyanser försvinna. Gyllenhammar (2014) skriver i sin senaste bok, att det är en konst att 

kommunicera och att det svenska näringslivets goda kunskaper i svenska är en myt. 

Gyllenhammar (2014) menar att med ett begränsat ordförråd är det svårt att skapa nyanser i 
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språket. Engelskan är ett ordrikt språk och kräver ett bra ordförråd.  Nyanser i svenskan 

försvinner i och med att det lånas in engelska termer (Gyllenhammar 2014). 

Det finns inte en universell beskrivning av vad content marketing innebär. Däremot är 

Content Marketing Institutes beskrivning av ämnet vedertaget enligt Patrutiu-Baltes (2015). 

Enligt American Marketing Association är digital content marketing en aktivitet som 

associeras med kreativitet, kommunikation, distribution och byte av digitalt innehåll. Som är 

av värde för kunder, klienter, partners och företaget, samt dess varumärke (Holliman & 

Rowley 2014). Content marketing är den digitala marknadsföringens viktigaste verktyg med 

tanke på att företag enligt studier planerar att öka den digitala marknadsföringsbudgeten enligt 

Patrutiu-Baltes (2015).  

Definitioner av vad som skapar värde 

2.2.1 Värdeskapande 

Nu ligger makten hos kunderna och dessa väljer själva när de kan börja ta in information om 

en produkt och tjänst och välja vem de tar in informationen ifrån (Arhammar & Staunstrup 

2016). Arhammar & Staunstrup (2016) beskriver content marketing som ett arbetssätt för att 

förändra målgruppens beteende och syftet är att komma in tidigt i kundens köpresa. Internet 

har gjort att konsumenten har mera makt (Gummesson 2008). För företag handlar det längre 

inte bara om att sälja. Nu vill kunderna ha tips, inspiration och kunskap. Det här gör att 

företagen behöver finnas där kunderna är och erbjuda värde som kunderna anser är värdefullt 

för dem (Arhammar & Staunstrup 2016). 

Kundvärde inom marknadsföring beskriver Kotler et al. (2013) som kundens uppskattning av 

skillnaden mellan de fördelar och kostnader som ett erbjudande ger, jämfört med 

konkurrenters erbjudande. De menar också att det är det uppfattade värdet som gäller och att 

känslor och upplevelser är kriterier som skapar värde. Kundtillfredsställelse och kundvärde 

skapar relationer och nöjda kunder som är lojala. När företag känner till de olika 

generationernas karaktär bör det bli lättare att bygga relationer, kundvärde och lojala 

affärsmöjligheter med dessa generationer (Groapa & Caescu 2014).  

Hur skapas värde? Värde handlar om att leverera fördelar och värden som tillfredsställer 

kundens behov enligt Kotler et al. (2013). Kotler et al. (2013) menar också att många företag 

har problem med att definiera vad värdeerbjudanden innebär. Alla kunder gör inte rationella 

beslut utan det är det uppfattade värdet som gäller, där även känslor och upplevelser påverkar 

värdet. Kotler et al. (2013) menar också att det är oerhört viktigt att förstå hur nya 

kommunikationsmöjligheter påverkar värdeskapande för kunder.  Företag måste gå till 

kunderna och inte sitta och vänta på att kunden kommer till dem, det här har gjort att kunders 

attityder och beteenden har ändrats. Internet har ökat kunders och konsumenters makt. Ett 

bestående värde enligt Mossberg och Nissen Johansen (2006)  skapas genom att 

konsumenterna inte ska konsumera värdet utan att de ska skapa ett eget värde utifrån 

företagets erbjudande. 

Antagande 1: Content marketings syfte är att skapa värde för kunden och organisationen. 
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2.2.2 Värderingar och varumärke 

Varumärkesbyggande handlar om psykologi och välmående för mottagaren. Det innebär att 

psykiskt välmående är det som företag behöver leverera till sina kunder via de produkter och 

tjänster de erbjuder (Falonius 2010). 

Marknadsföringens viktigaste uppgift är att skapa ett kreativt varumärke enligt Bulatovíc et al. 

(2016). Ett framgångsrikt varumärke skapas genom intern och extern kommunikation. Företag 

som varit framgångsrika i sitt varumärkesbyggande har haft en holistisk syn på varumärkets 

roll i företaget, vilket innebär att de ser varumärket ifrån flera olika perspektiv. Dessa företag 

värderar varumärket som en viktig värdeskapare i företaget (Falonius 2010).  I flera aspekter 

skiljer sig företagets varumärke från produktvarumärket. Produktvarumärket är fokuserat på 

konsumenten och företagets varumärke fokuserar på företagets intressenter. Forskare är oense 

om det är bra för ett företag att skapa enbart ett företags varumärke eller en serie av 

produktvarumärken. Vad händer om företagets rykte skadas? I regel utsätts företagets alla 

produkter för fara om ryktet skadas (Bulatovíc et al. 2016). Varumärket är något som finns i 

människors medvetande och vilka förväntningar som människor har på upplevelser som 

företaget erbjuder (Falonius 2010). Det är viktigt för företaget att vinna målgruppens 

förtroende. För att skapa ett starkt varumärke måste företaget vinna kundens förtroende och 

beundran (Patrutiu-Baltes 2015). Starka varumärken är baserade på att företaget berättar en 

historia om företagets autencitet, vad de verkligen är. Det gör att content marketing bör 

baseras på företagets värderingar. En tydlig strategi inom content marketing är att utveckla en 

långsiktig relation med målgruppen och skapa ett positivt värde för företagets varumärkes-

image (Patrutiu-Baltes 2015). 

Storleken på företag har ingen betydelse för skapande av content marketing. Dessutom är 

teknologin billig för internetanvändande och attityden från journalister till varumärke har 

förändrats.  Idag hjälper journalister till med skrivandet av en företagshistoria som ska stärka 

varumärket enligt Pulizzi (2012).  Detta innebär att alla är publicister av content marketing 

och det som skiljer sig åt är syftet med publikationen, om det ska tjänas pengar genom 

försäljning eller annonsering eller om det handlar om kundlojalitet genom att finna och 

behålla kunder. Content marketing gör att alla varumärken som vill attrahera kunder behöver 

agera som medieföretag menar Pulizzi (2012). 

Kunder som är delaktiga i skapande av en ny produkt skapar en positiv attityd gentemot 

varumärket. Även kunder indirekt är delaktiga vid beslutsfattande t.ex. genom röstande av 

favoritvarumärket. Kunder som deltar eller bara betraktar företagets produktutveckling, har en 

större benägenhet att rekommendera företagets produkter och visar större behov av företagets 

erbjudanden. Empowerment är verktyg som stärker relationen mellan företagets varumärke 

och kunder. Lego förmedlar detta klart och tydligt på sina förpackningar genom ”design by 

Lego fans” (Ali Acar & Puntoni 2016).  

Antagande 2: Content marketings syfte att stärka varumärken och relationer genom 

redaktionellt innehåll. 
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2.2.3 Äkthet och transparens 

Kunderna i den digitala tidsåldern gillar inte manipulerad information. Kunderna vill även 

skapa djupare relationer med ett varumärke som har ett budskap som är personligt och innehar 

starka känslor. Content marketing måste helt enkelt vara äkta och transparent för att skapa ett 

förtroende och behålla kundlojaliteten (Wong & Yaadanifard 2015). Arhammar & Staunstrup 

(2016)  menar att content marketing har två arbetssätt. Att förändra målgruppens beteende 

genom att skapa värdeskapande innehåll som är relevant och värdefull.  

Kunderna vill bli behandlade individuellt och känna att de tillhör en grupp (Wong & 

Yaadanifard 2015). De vill bli respekterade som individer som tillhör en grupp. Med hjälp av 

den digitala teknologin går det att tillfredsställa dessa personers behov av individualism i 

grupper. Företagen kan skapa personligt innehåll som är relevant för varje kund, vilket gör att 

kunder gillar privilegiet av individuell information som de kan dela i olika kluster oavsett 

geografisk lokalisering i och med att internet är ett globalt nätverk. Människor delar Youtube 

videos till släktingar, skickar restaurangrecensioner till grannar och tidningsartiklar till 

vänner. Denna form av social överföring har en viktig påverkan på konsumenter och 

varumärken. Dessutom påvisar flera decenniers forskning att mellanmänskliga relationer 

påverkar attityder och beslutsfattande, detta har tydligt visat sig genom Word of Mouth, 

(WOM) (Berger & Milkman 2012).  

En del av det moderna livet är att dela innehåll på internet. Social identitet härstammar från 

självuppfattningen som härrör från roller och grupper som personen uppfattar sig själv tillhöra 

(Verrochi Coleman & Williams 2013). Att tillhöra en grupp skapar trygghet och tillhörighet. 

Gruppen väcker även en slumrande längtan om att få vara med och få räknas in i en 

gemenskap. Förståelse, längtan, glädje, kärlek och meningsfullhet är längtan vi har i de olika 

grupperna. Har vi inte människor vi kan spegla oss i, skapas ett tomrum och den egna 

identiteten hotas av ensamhet. När människan formar ett Jag, speglar hon sig i andra, för att 

skapa ett Jag sker det genom mänskliga möten i vardagen. Det gör att människan hela livet 

strävar efter att utveckla och ha ett positivt Själv. Det gör att vi dras till andra människor som 

kan förstärka vårt Jag, människor som tänker lika och bekräftar vår självuppfattning enligt 

Svedberg (2012). Mellanmänskliga nätverk växer fram ur sociala samspelsmönster enligt 

sociologer. Många forskare beskriver mellanmänskliga händelser genom systemteorin som är 

en teori som beskriver psykologiska och sociala fenomen mellan individer i grupp. Enligt 

systemteorin ingår en individ i många olika system som påverkar varandra och kan bilda nya 

system. Om någon i gruppen ändrar innehåll eller form kommer den personen märka att det 

finns personer som bromsar förändringen (Svedberg 2012).  Följande citat är från Johan 

Wolfgang von Goethe. 

”Säg mig vem du umgås med och jag ska säga dig vem du är!”  

Antagande 3: Content marketing ska ha ett budskap som är äkta och transparent. 

2.2.4 Känslor och social identitet 

Företag som vill skapa innehållsbaserad marknadsföring behöver förstå innehåll i ett vidare 

perspektiv. Det har visat sig att innehåll med känslokaraktär är mera intressant för kunder än 
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neutralt innehåll. Det finns ett värde i att arbeta med känslor som är underhållande och 

stimulerande för kunden.  Känslor bör inte undvikas av marknadsförare. Känslor ökar 

effekten av annonseringen och stärker relationen mellan företag och kund, samt gör kunder 

mer intresserade (Pazéraité & Repoviené 2016). Känslor skapar framgång. Människor delar 

artiklar om det finns känslor som berör. Människor har lättare för att dela artiklar som skapar 

ilska än de som skapar besvikelse eller sorg enligt Wong & Yaadanifard (2015). Känslor är 

framgången bakom starka varumärken. Människor väljer köp av ett varumärke baserat på vem 

de är. När det är små skillnader i andra kvaliteter (Bulatovíc et al. 2016).  

Hur gör du om du vill framkalla känslor i annonser? Vilka ska du välja? Bör olika målgrupper 

få samma? Vad vill du attrahera och framkalla för känslor för olika grupper? Ett svar till detta 

kan vara att se på social identitet. Attityder, varumärken och tro/tillförlitlighet vid en produkts 

fördelar härrör från den sociala identiteten och varierar från grupp till grupp (Verrochi 

Coleman & Williams 2013).  

Antagande 4: Content marketing innehåller känslor och skapar social identitet. 

2.2.5 Contentmarketing strategier 

Om företag vill skapa långsiktiga relationer till sina kunder eller skapa tillväxt och attrahera 

nya kunder måste företaget ha en contentmarketingstrategi (Kowalska 2016). Båda 

nedanstående forskare talar om att involvera människor är viktigt i en contentmarketing 

strategi.  De nämner även båda två att skapa sociala sammanhang och grupptillhörighet är 

viktigt ur ett kundperspektiv.  För övrig har dessa två olika beskrivningar på vad en 

contentmarketingstrategi bör innehålla. Wong & Yaadanifard (2015) definierar en 

contentmarketingstrategi på ett annat sätt än Patrutiu-Baltes (2015). Dessutom definierar 

Wong & Yaadanifard (2015) att content marketing är en marknadsföringstaktik inom den 

snabbrörliga digitala världen och att det är en management process. Nedan finns två olika 

exempel på från dessa forskare på vad en contentmarketing strategi kan innehålla. 

Contentmarketing strategi (Patrutiu-Baltes 2015). 

 Fokusera på kvalitet inte volym. 

 Välj fokus område som är av intresse för målgruppen. 

 Ignorera inte en SEO (Search Engine Optimization), sökmotoroptimering. 

 Tänk variation – variation på media. 

 Skapa ett socialt sammanhang. 

 Låt personalen dela content marketing. 

 Engagera personer som kommenterar och delar. 

Contentmarketing strategi (Wong & Yaadanifard 2015). 

 Anpassa budskapet efter den lokala kulturen, det är svårt att använda sig av samma 

standarder och strategier i olika länder. 

 Kunder vill bli behandlade som individualister och känna att de tillhör en grupp. 

 Många antalet klickar och delningar av en artikel skapas genom extrema känslor som 

ilska, artikeln ska vara genuin, beröra och charma. 
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 Marknadsförarnas idéer tar slut och därför kan en journalists eller redaktörs kunskaper 

ge nya idéer. Dessa kan skapa bra historier. 

 Den digitala tekniken gör att kunder kan vara involverade i produktutvecklingen och 

skapar goda kundrelationer. 

 Etik och moral är viktiga element i marknadsföringen. Marknadsförare ska vara 

relevanta och autentiska i sitt arbete. 

Antagande 5: Content marketing kräver en strategi. 

2.3 Beskrivning av olika marknadsföringsmetoder  

Nedan finns en sammanställning med beskrivningar av de olika metoderna som förekommer i 

studien. Av sammanställningen nedan framgår att studier av dessa metoder har genomförts de 

närmaste åren och att forskningen inom metoderna ännu är i sin linda. 

Tabell 1: Olika metoder som finns inom content marketing. 

Metod Författare Titel på artikel eller bok År 

WOM Chen & Berger How Content Acquisition 

Method Affects Word of 

Mouth 

2016 

CRM Kotler, Armstrong, 

Parment 

Marknadsföring, teori, 

strategi och praktik 

2013 

Storytelling Lena Mossberg Att skapa upplevelser – 

från OK till WOW! 

2015 

Marketing Automation Raluca Dania Tudor Marketing Automation 2016 

Native Advertisement Cecilia Tisell www.konsumentverket.se 2016 

Inbound Marketing Holliman & Rowley Business to business 

digital content marketing: 

marketers´ perceptions of 

best practice 

2014 

Buzz marketing Kotler, Armstrong, 

Parment 

Marknadsföring, teori, 

strategi och praktik 

2013 

Influencer iabsverige.se Influencer marketing, Best 

practice guide 2017 

2017 

 

Word of Mouth (WOM) 

Word of Mouth är något som är en stor del av livet bland vänner, familjen och andra sociala 

sammanhang.  Vi delar nyheter och information, samt skapar opinion i våra sociala 

sammanhang som Facebook, email och andra digitala medier. Teknologin har gjort delande 

av information mycket lätt och snabbare.  delas billioner online content varje dag, genom 

filmer, artiklar, videos och berättelser. Det här delandet har betydelse på konsument 

beteendet. Det har format produkter människor köper, filmer de ser och restauranger de 

uppskattar. 
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Customer Relationship Management (CRM) 

CRM är ett sätt att skapa lönsamma kundrelationer genom att leverera bättre kundvärde och 

tillfredsställelse än konkurrenterna. CRM handlar om att hantera data om kunderna i ett 

datasystem som sedan används i marknadskommunikationen för att bygga bättre 

kundrelationer. Ett exempel på CRM system är ICA-kortet som ger anpassade och personliga 

erbjudanden till kunden efter dess inköpshistorik. Det som kunden köpt mycket av ges 10-20 

% rabatt och får dessutom bonus på sina inköp i form av en rabattkupong. Den här 

informationen sammanställs och skickas till ICA-kort innehavaren en gång i månaden och 

som oftast innehåller en rabattkupong som de flesta sedan utnyttjar i butiken. 

 

Storytelling 

Storytelling handlar om att berätta en historia. Historier fascinerar människor och omfattar 

berättelser myter, fabler som är muntliga eller skriftliga. Historier som är bra berättas om och 

om igen och kan ha olika teman eller där flera historier kombineras till en historia. Historier 

skapar sammanhang till konsumenters upplevelser som kan ge extra mening om konsumenten 

är en del av berättelsen. Fördelar med storytelling är att det skapar känslor och berör 

mänskliga behov. Berättelser skapar även relationer mellan företag och kunder genom att dess 

budskap ger kunskap och uppmärksamhet. 

 

”Historier talar till mänskliga behov och involverar oss känslomässigt. 

 

Marketing Automation 

Marketing automation är ett mjukvaruprogram som används för att automatisera 

marknadsföringsprocessen som t ex. kundsegmentering, kunddata och kampanjplaner.  

Marketing automation skapar effektivare processer istället för manuellt arbete och gör det 

enklare att skapa nya processer. En nyckelfaktor i effektiva processer är också att arbeta med 

business intelligence (BI). Företag som vill ha en klar bild av sina interna processer, kunder, 

supply chain (distributionskedjan) och finansiella genomföranden använder sig av business 

intelligence. Det gör att BI skapar intelligentare vägar att göra affärer genom att det skapas en 

tydligare bild av företagets olika internprocesser. En av de viktigaste orsakerna till att företag 

väljer att arbeta med marketing automation är att vårda sina leads. Ett lead är en kontakt som 

skapats från en marknadsföringskampanj till existerande eller potentiella kunder som har visat 

intresse för företaget produkter och tjänster. 

 

Native Advertisement 

Redaktionell text som har dold reklam, artiklar som är ser ut att vara en vanlig artikel men 

som är betald av en annonsör enligt Konsumentverket. 

 

Inbound Marketing 

Inbound marketing innebär att kunder och prospekt aktivt söker varumärken som skapar 

engagemang och innehåll med värde som är relevant till deras behov. Företag ser kunder som 

en förlängning av företagets marknadsföring genom att kunder involveras i marknadsföringen. 
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Buzz marketing  

Företag försöker att få konsumenter att tala positivt om och sprida budskapet om ett 

varumärke eller en produkt istället för att förlita sig på den traditionella 

marknadskommunikationen. Oftast finns det en varumärkesambassadör eller opinionsledare 

som sprider information om produkten. 

 

Influencer 

Influencer är en person som själv är avsändare av sina kanaler och har en följarskara som är 

större än nära ”vänner” och som påverkar och engagerar sina följare över tid. Trovärdigheten 

är viktigare än antalet följare. När influencer väljs för samarbete väljs denne utifrån 

personlighet. 

 

Ovanstående metoder har framkommit i denna studie. Metoderna är relativt nya inom 

marknadsföring. Digitaliseringen har troligtvis drivit på dessa nya marknadsföringsmetoder. 

Alla dessa metoder är intressanta utifrån ett content marketing perspektiv och fyller en 

funktion på olika sätt för att skapa värde för mottagaren. Det finns oklarheter kring native 

advertisement om det ska ses som reklam eller information, eftersom det är redaktionell text 

som har dold reklam. Flera av dessa metoder är riktade till individer som på något sätt har en 

följarskara med egen blogg eller en person som har ett nätverk att tillgå i 

marknadsföringssyfte. Det som utmärker dessa metoder är att flertalet handlar om personliga 

kontakter. Metoderna påvisar även att personer med eget nätverk styr marknadsföringen, inte 

som tidigare när företag har styrt marknadsföringen.  Företagens marknadsföring sker av 

personer som har egna kanaler. Marknadsföringen blir mer personlig och företagen tappar 

makten över den. Som alltid är den muntliga traditionen stark och viktig inom 

marknadsföring. Dessutom är berättelsen ett viktigt element inom content marketing.  

 

Mjukvaruprogram har utvecklats för att hantera olika marknadsföringsprocesser. Företagen 

följer kundens väg på nätet genom att registrerar kundens olika sökoptimeringar. Tröttheten 

av massmarknadsföring har gjort att det har skapats filterbubblor på nätet som gör att 

människor kan skydda sig mot reklam de inte vill ha. All den information som företag får 

genom att registrera click från besökare på hemsidor och annonser, kan vara ett hot mot 

integriteten.  Om företag hanterar informationen på ett felaktigt sätt som gör att människor 

känner sig frihetsberövade skapar detta en negativ bild av företaget och dess varumärke. 

Vilket är en utmaning för företagen att ta hänsyn till. 

2.4 Antaganden utifrån teorin 

I studien har författaren sett olika uppfattningar om ämnet och har formulerat ett antal 

mönster som kan urskiljas. Teknologin har förändrat beteenden och vanor hos konsumenter. 

Idag är internet den största guideboken med innehåll som är värdefull för mottagaren. 

Utvecklingen går snabbt och digitaliseringen gör att vi blir mer och mer medvetna om globala 

trender. Det gör att traditionell marknadsföring tappar i effektivitet.  

Content marketing är ett ganska nytt ämne inom vetenskapen, som gör att det finns olika 

beskrivningar om ämnet och inte en enig beskrivning. Forskningen är ännu i sin linda av 
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content marketing. Det som återkommer hos forskare är att content marketing handlar om att 

skapa värde, ge kunskap, vara autentisk och trovärdig, samt att konsumenten är delaktig i 

produktutvecklingen. Flera forskare är överens om att det inte handlar om 

massmarknadsföring som tidigare utan värdeskapande marknadsföring för målgrupper. Några 

av forskarna menar också att det krävs en contentmarketingstrategi för att lyckas.  
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3. METOD 

 

Nedan följer en redogörelse för vald ansats för insamling av empirisk data. Vidare 

presenteras även trovärdighet för insamlingen av empirisk data. 

3.1 Metodurval 

Studien omfattar kvalitativa studier för att skapa en djupare förståelse för ämnet content 

marketing. Kvalitativ metod har valts i och med att datahanteringen genomförts med 

intervjuer via personlig direktkontakt. Något som är svårt att mäta numeriskt som i 

kvantitativa studier. Många gånger betraktas kvantitativa metoder som manliga och ”hårda” 

jämfört med kvalitativa metoder som ses som ”mjuka”. Conell (2003) menar att den 

förhärskande maskulina kulturen uppmuntrar hårdhet och konkurrens. Bryman & Bell (2013) 

menar att företagsekonomisk forskning är genusblind. Det återstår fortfarande mycket att göra 

inom jämställdheten (Bryman & Bell 2013).  Jämlikhet handlar inte om att sträva efter likhet 

utan att tillmätas lika värde (Lundmark & Sandler 1998). Vid intervjuerna har författaren 

strävat efter att behandla respondenter med en kvinnlig sensitivitet som skapar lika värde för 

respondenterna. 

 

Språk och kunskap är makt. Om man talar och skriver så att många förstår anses det inte 

riktigt fint eller vetenskapligt (Lundmark & Sandler 1998). Detta har författaren tagit hänsyn 

till och har använt sig av ett språk som är relevant för ämnet. Det finns forskning om att män 

och kvinnor har olika språkliga drag offentligt som i vardagssamtal. Nordenstam (1990) 

menar i sin forskning att det finns språkskillnader i språkbruket. Män talar i längre repliker än 

kvinnor i offentliga och privata sammanhang. I offentliga sammanhang med grupper av både 

män och kvinnor har det visat sig att männen är mer pratsamma. När två män talar med 

varandra organiserar de sig ofta hierarkiskt och när kvinnor talar med varandra diskuterar de 

ett större antal ämnen. I denna studie är två respondenter kvinnor och fyra män.  Kvinnor är 

bättre lyssnare än män och framförallt om det handlar om känslor (Nordenstam 1990). Den 

kvinnliga egenskapen att lyssna bättre har författaren anammat vid intervjutillfällena i denna 

studie till datainsamlingen. 

 

Inom kvalitativ forskning råder induktiv strategi som handlar om att gå mellan empiri och 

teori. Ibland kan det behövas gå tillbaka och läsa mer teori för att skapa mening i datan 

(Bryman & Bell 2013). Detta har varit fallet i denna studie när det gäller de olika metoderna 

inom digital marknadsföring som native advertisement, inbound marketing och marketing 

automation. I kvalitativa studier är kontextuella förståelser av sociala beteenden viktigt som 

innebär att värderingar ska betraktas ur ett sammanhang (Bryman & Bell 2013).  
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Grundläggande skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi. 

 Kvantitativ Kvalitativ 

Huvudsaklig inriktning när det 

gäller vilken roll teorin ska spela 

i relationen till forskning 

 

Deduktiv, teoriprövning 

 

Induktiv, teorigenerering 

 

Kunskapsteoretisk inriktning 

Naturvetenskaplig 

modell, framför allt 

positivism 

 

Ett tolkande synsätt 

Ontologisk inriktning Objektivism Konstruktionism 
Källa: Bryman & Bell (2013).     

3.2 Insamling av data 

Tillvägagångssätt vid insamling av data i studien har präglats av sökande efter kunskap, i 

litteraturen från internationella vetenskapliga artiklar från Mittuniversitets biblioteks 

databaser, och svenska företags hemsidor inom marknadsföring med anknytning till content 

marketing. Detta är s.k. sekundärdata, som innebär att informationen från litteraturen 

ursprungligen har tagits fram i ett annat syfte (Björklund & Paulsson 2012). Detta gör att 

litteraturen kan vara vinklad och inte heltäckande i ämnet. I studieprocessen vid sökandet av 

vetenskapliga artiklar var inte sökord på förhand definierade. Dessa har växt fram i och med 

sökandet av vetenskapliga artiklar i bibliotekets databaser. Sökord som i huvudsak användes 

vid insamlingen av data var följande: content marketing, branding, equity, emotions, digital 

marketing, brand loyalty, storytelling, leads och word of mouth. Totalt var urvalet 30 artiklar 

som resulterade i 19 relevanta artiklar för denna studie. Primärdata i studien utgår från 

intervjuer och respondenterna är alla verksamma inom content marketing. Primärdata innebär 

att data har samlats i syfte för denna studie (Björklund & Paulsson 2012). Med utgångspunkt 

från sekundärdata har frågor formulerats med följande frågeställning:  

 

 

Vad är content marketing? 

Vad kännetecknar content marketing? 

 

3.3 Urval 

Urvalet av företag genomfördes genom sökning om content marketing på Google på 

reklambyråer och kommunikationsbyråer i större städer i Sverige. Även en genomgång av 

olika branschorganisationers hemsidor studerades för tips av företag.  Content marketing finns 

inom flera branscher som kommunikation, media, marknadsföring och reklam, samt den nya 

organisationen för digital & interaktiv marknadsföring. Alla dessa branscher har en 

branschorganisation, se bilaga 1. Företag som nämnde ordet content marketing på sin hemsida 

kontaktades. Totalt tillfrågades 21 företag som arbetar med content marketing i regionerna 

Stockholm, Göteborg och Mälardalen och 6 stycken var villiga att delta. Majoriteten (18/21) 

företag som kontaktades nämnde content marketing på sin hemsida och kände till ämnet. 

Första kontakten med företaget togs via mail med den angivna kontaktpersonen för content 

marketing från företagets hemsida.  
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3.4 Val av intervjumetod   

I denna studie har författaren valt personliga möten med personer som arbetar med content 

marketing på en reklambyrå. Intervjuerna har genomförts i konferensrum på respondenternas 

kontor som varit en lugn och ostörd miljö. I denna studie har intervjuformen varit 

ostrukturerad med en intervjuguide med en lista med frågor om content marketing. En 

ostrukturerad intervjuform innebär att frågor ställs mer informellt och att frågorna inte har en 

ordningsföljd. En fördel med ostrukturerad form är att det finns flexibilitet. Det är mycket 

lättare att ändra riktning i en ostrukturerad kvalitativ studie under studiens gång. När det 

gäller datainsamlingen. Genom att den kan ge uppslag till alternativa frågor (Bryman & Bell 

2013). Det har varit utgångspunkten för denna studie. 

Förfaringssättet vid intervjuerna har varit att varje intervju har startats med att berätta syftet 

med intervjun, som var att få empirisk data till studien om content marketing. Författaren gav 

även en personlig bild av sig och sin erfarenhet inom marknadsföring. Respondenten har 

informerats om att få ta del av studien när studien blivit godkänd och att alla respondenter och 

företag är anonyma. Valet av anonymitet har valts för att få fram information som kan vara 

känslig.  Författaren har ingen koppling till företagen utan dessa är utvalda enligt tidigare 

beskrivning. Ömsesidiga förväntningar har varit att ha en personlig intervju på 45 minuter, 

men tiden har varierat från 30 minuter till 90 minuter. Nedan finns en sammanställning av 

överenskommelser i form av etiska aspekter som gjorts. 

 

Följande överenskommelse har författaren anammat vid intervjutillfällena. 

1. Att berätta syftet med intervjun och frågeställningen. 

2. Att hur innehållet, upplägget och genomförandet kommer att ske. 

3. Återkoppling till respondenten. 

4. Etik för företag och respondenter. 

5. Relationen mellan respondent och intervjuare. 

6. Ömsesidiga förväntningar. 

Källa: Lantz (1993). 

3.5 Intervjufrågor  

Frågemetoden har utgått ifrån att samla in empirisk information från respondenterna genom 

att ta reda på deras kännedom om content marketing. Meningen har varit att få respondenterna 

att berätta sina personliga åsikter om ämnet content marketing. För detta har frågeställningen 

varit öppna frågor där respondenten fick svara fritt efter sina egna ord och inte intervjuarens. 

En fördel med öppna frågor i denna studie har varit att det har lämnat utrymme för 

oförutsedda svar och som inte intervjuaren kunde föreställa sig vid utformningen av frågorna. 

Att använda öppna frågor i denna studie har även visat vilken kunskapsnivå och syn som 

respondenterna har om content marketing (Bryman & Bell 2013). 

Strukturerade frågor har undvikits för att få en objektiv bild av respondentens svar (Björklund 

& Paulsson 2012). Detta för att på så vis inte föra in samtalet i en viss riktning av 

respondentens svar eller få de svar som författaren förväntar sig. En annan anledning till att 

undvika ledande frågor har varit att respondenten inte skulle uppleva någon form av 

påtryckning för att svara på ett visst sätt (Bryman & Bell 2013).  Följdfrågor har använts för 
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att få en tydligare bild av respondentens svar och även när respondenten inte har förstått 

frågan och har frågat efter mer information, eller att respondenten inte har gett ett tillräckligt 

uttömmande svar (Bryman & Bell 2013). Intervjuerna har antecknats och memorerats. Tanken 

på att banda intervjuerna har funnits men ansågs av författaren hämma respondenternas svar. 

Att banda intervjuer kan få respondenterna att bli nervösa och ur fattning och därför har 

intervjuerna antecknats och memorerats (Bryman & Bell 2013).  Varje intervju har tagit olika 

lång tid vilket är vanligt vid kvalitativa intervjuer enligt Bryman & Bell (2013). Intervjuerna 

har varit mellan 30 och 90 minuter. Korta intervjuer behöver inte vara sämre enligt Bryman & 

Bell (2013). Även dessa kan ge viktig information som varit fallet i denna studie. 

Följande frågor har ställts till respondenterna om content marketing.  

 Vad är intervjupersonens bakgrund och roll i företaget? 

 Hur länge har företaget funnits?* 

 Vilken bransch tillhör ni? PR, Media, kommunikation, reklam eller marknadsföring? 

 Hur många anställda har ni? 

 Vad är er specialitet, USP, (unique selling point)? 

 När började ni med content marketing? 

 Varför arbetar ni med content marketing? 

 Vilken form av marknadsförings metod använder ni i content marketing? 

 Arbetar ni med B2B eller B2C, finns det skillnader här när det gäller content? 

 Jobbar ni i digitala medier eller även med personliga medier med content? 

 Hur ser er strategi ut för content marketing för er byrå? Är det viktig med en strategi? 

Varför? 

 Vad är content för er/dig? 

 Vad tror du om content marketing i framtiden? Ökar/minskar, varför? 

 

Sammanställningsfrågor har ställts till respondenterna för att på så vis tydliggöra svaren. 

 Sammanställning grundelement inom content marketing, vilka 3 är utmärkande? 

Relevans, information, trovärdighet, värde, unikhet, känslor, intelligens, kunskap, 

utbildning, inspiration, tips, transparent, autencitet. 

 Vad är syftet med content marketing? 

Öka värdet av varumärket, Skapa sammanhang, skapa värde för mottagaren, berätta en 

historia, öka lönsamheten, lojalitet mot varumärket, relationsbyggande, visa vad man kan 

 Vad är management system inom content marketing? 

Marknadsföringstaktik, marknadsföringsstrategi, empowerment, management process, 

arbetssätt att förändra kundens beteende. 

 Vad är relaterade marknadsföringsmetoder till content marketing? 

Word of Mouth, storytelling, inbound marketing, branding, relationsmarknadsföring. 

 

3.6 Källkritik och intervjubias 

Analys av källmaterial kräver tid och oftast är det omöjligt att hinna analysera allt och därför 

måste ett urval göras (Björklund & Paulsson 2012).  I detta fall har urval genomförts genom 
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sökning av litteratur i Mittuniversitetets databas på biblioteket av vetenskapliga artiklar. I 

möjligaste mån har artiklar valts som är skrivna av forskare från olika universitet runt om i 

världen för att få en global bild av ämnet. Det finns ingen tidigare vetenskaplig forskning om 

vad som kännetecknar content marketing. Den forskningen som finns handlar om digital 

marknadsföring. Beskrivningar som finns i praktiken är gjorda av konsulter. 

För att förstå respondenterna perspektiv har en kognitiv karta sammanställts. En metod som 

visar att individer tolkar data på skilda sätt och ser därför problem på olika sätt: Kartan är ett 

hjälpmedel för att se vilka faktorer som påverkar svaren i intervjuerna (Bryman & Bell 2013). 

Författaren som är samtalsterapeut i psykosyntes har använt sig av den kognitiva kartans 

faktorer vid intervjuer och analyser. Samtalsledarens personlighet påverkar resultatet mer än 

dennes teoretiska inriktning vid kontakt med andra människor menar Engqvist (2006), vilket 

kan vara fallet i denna studie med tanke på författarens bakgrund. 

 

Figur 1: Faktorer som påverkar svaren i intervjuerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Kognitiv karta (Bryman & Bell 2013). 

3.7 Analysmetod 

Vid intervjutillfällena fanns ett antal ledord att utgå ifrån för att på så vis underlätta analysen. 

Detta innebar att dessa sökord söktes vid intervjutillfällena vilket gjorde att tidåtgången vid 

intervjuerna blev väldigt olika. Då forskaren ville ge respondenterna möjligheter med 

följdfrågor. Dessa ledord var även ett sätt att söka relevant information för studie och på så vis 

sålla bort oväsentligheter som uppkom. Resultaten utifrån intervjuerna kopplades till ledorden 

för att på så vis förtydliga svaren. Ledorden var också en hjälp vid tolkningen av svaren. 

3.8 Trovärdighet och reliabilitet 

Två grundläggande kriterier för att mäta kvalitet i kvalitativa studier är trovärdighet och 

äkthet (Bryman & Bell 2013). Författaren har valt personliga intervjuer som metod med 

öppna frågor för att på så vis öka trovärdigheten. Författaren ser en fördel i att göra personliga 

Intervjuaren använder 

ett språk som är lätt att 

förstå och av relevans 

för intervjun 

Intervjuaren är flexibel 

genom att ställa 

följdfrågor och varierar 

frågorna på ett lämpligt 

sätt 

Intervjuaren antecknar 

intervjun för att skapa 

en öppnare miljö 
Intervjuaren visar att 

hon lyssnar aktivt på 
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ögonkontakt och 

intresse av vad denne 

säger 
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intervjuer då denne arbetar som samtalsterapeut inom psykosyntes och är van att se individen 

från ett holistiskt synsätt. Detta holistiska synsätt som innebär att se content marketing från 

olika perspektiv (Falonius 2010). Författaren är väl förtrogen med att arbeta med 

frågeställningar och har intresse och respekt för andra människor, är smidig med egna 

reaktioner, har förmåga att visa förståelse, empati och tolerans för andras synpunkter och vill 

sitta och lyssna på andras åsikter (Dalen 2015). Författaren har mångårig erfarenhet från 

marknadsföring från näringslivet och är van att vara i denna miljö. Förstår affärskulturen och 

kan utgå från beteendet och inte bara utifrån det som sägs i intervjuerna (Bryman & Bell 

2013). 

 

Författaren har valt att framföra sammanfattningsfrågor i slutet av intervjun med olika 

begrepp inom content marketing. För att säkerställa svaren (Björklund & Paulsson 2012). 

Sammanfattningsfrågorna har varit skriftliga med svarsalternativ och presenterats på samma 

vis för alla respondenter. I dessa slutna standardfrågor har respondenten fått välja ett eller 

flera svar, samt göra tillägg.  

 

Vid trovärdighet görs det skillnader mellan extern reliabilitet och intern reliabilitet. Extern 

reliabilitet handlar om studiens pålitlighet och om utfallet skulle bli detsamma om studien 

gjordes igen av andra forskare. När det handlar om intern reliabilitet är det tolkningar av 

material som åsyftas (Bryman & Bell 2013). Hur denna studie skulle se ut om den gjordes om 

är svårt att säga med tanke på att kärnvärdena har varit detsamma inom marknadsföring i 

många år, men inte har tydligt definierats. Enligt Bryman och Bell (2013) är det svårt att 

uppnå extern reliabilitet i en kvalitativ studie, eftersom det är svårt att återskapa den sociala 

miljö och de förutsättningar som gällde vid det första tillfället. I denna studie har inte hänsyn 

tagits till intern reliabilitet då forskaren är ensam om sina tolkningar (Bryman & Bell 2013). 
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4. EMPIRISK DATA 

 

Här presenteras studiens empiri genom sammanfattande presentationer av intervjuer från de 

sex anonyma respondenters svar. 

4.1 Företagspresentationer 

Respondenterna i studien kategoriseras som contentbyrå eller reklambyrå. På contentbyråerna 

har respondenterna en bakgrund som journalist och på reklambyråerna är bakgrunden 

marknadsförare. Alla respondenter och företag är anonyma, vilket innebär att viss 

företagsinformation inte kommer att presenteras med tanke på anonymiteten. Antalet anställda 

presenteras med ett spann för att behålla anonymiteten. Inom spannet finns antalet anställda 

på företaget. Företagen är välkända inom sina branscher och angivande av antalet anställda 

skulle enkelt ange vilket företaget är. Detsamma gäller även företagets grundande.  

 

Tabell 2: Sammanställning över respondenter och dess företag. 

Bakgrund                       Bransch     Yrke                      Specialitet         Anställda 

Marknadsförare  Reklam     copywriter  Reklam                40-50 st 

Marknadsförare  Reklam      projektledare Reklam        15-20 st 

Marknadsförare Reklam      seniorkonsult              Marknadsföring     5-10 st 

Journalist   Contentbyrå      affärsutvecklare Kundtidning        25-30 st 

Journalist   Contentbyrå     redaktör                 Storytelling               1 st  

Ingenjör  Contentbyrå     strateg  Content marketing   2-8 st 

4.2.1 Copywriter 

Copywritern berättar att företaget arbetar med en mix av marknadsföring och PR, att deras 

specialitet är annonsering och reklam. De kallar sig för en kommunikationsbyrå.  

Copywritern säger att content marketing har funnits i över 30 år och är ingenting nytt inom 

marknadsföringen och menar att inom den löpande kommunikationen talar man om content. 

Arbetssättet inom content marketing är att skapa en relation på lång sikt inte en kampanj eller 

annons. Content marketing sker även på nätet, men kallar det dock endast för digital 

marknadsföring. Konsumenter idag vill inte ha fakta, de vill veta värdet denne får av att 

konsumera tjänsten eller produkten. 

”Content marketing är en mer långsiktig satsning av företagen än traditionell reklam”.  

Anpassning av innehåll till målgruppen är viktigt. Det innebär att det är viktigt att lära känna 

sin målgrupp och lära sig deras beteende. Målgruppsundersökningar med målgruppsanalyser 

är viktiga för att kunna skapa nytta och värde för målgruppen. Det finns målgrupper som har 

en livsstil i form av att hitta sin identitet, genom olika sociala grupper. Det handlar om att ge 

någon form av kunskap till målgruppen. Det gör att det är viktigt att känna till målgruppens 

värderingar och livsstil. 
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Copywritern visar ett exempel på annons från ett bilföretag. I vilken skapas värde för 

konsumenten. Bilföretaget har placerat en kanot på bilens tak för att på detta vis skapa en 

känsla med sin annons och förstärka bilden med en livsstil. Bilden beskriver vad du kan göra 

med bilen, inte fakta om bilen. Reklamen förmedlar en livsstil som skapar känsla och lust, den 

beskriver även nyttan och värde genom vad som kan göras med bilen.  

”Content marketing = livsstilsreklam”. 

Det är viktigt att endast fokusera på den målgruppen som är viktigast, inte någon form av 

massmarknadsföring. Medvetenheten hos ungdomar idag är stor. Många av ungdomarna idag 

vill rädda världen, vilket skapat generationsskillnader. Det har även gjort att filterbubblor på 

t.ex. Facebook gör att de bara ser sin information och inte får till sig ny kunskap.  

Idag frågar man sig utifrån kunden vad som skapar värde och är relevant för konsumenten och 

inte som tidigare att företaget berättar vad de tycker är av värde och relevans. Konsumenterna 

är delaktiga i värdeskapande. Detta gör att det är viktig med målgruppsanalyserna för att 

förstå konsumenten, eftersom företag inte alltid har samma syn på produkten eller tjänstens 

värde. Det är lätt för företag att tycka för mycket om sin egen produkt eller tjänst och därmed 

sätta sina egna värderingar främst. 

 ”Lita inte på företag om deras syn på egen kund”.  

Texterna har blivit viktigare och budskapen ska vara relevanta och konsekventa med endast 

ett budskap. Var tydlig och utan omskrivningar, undvik att vara rolig eller vitsig. Berätta inte 

för mycket om produkterna. Längden på texterna är viktig. Bilder säger mer än ord och 

punktlistor är att föredra. 

”Har du ett skrivfel är varumärket kört, informationen ska vara korrekt”.  

Värdedrivande företag använder sig av storytelling för att skapa en relation. För ett företag 

som ser sig som värdedrivande är det viktigt att vara tydlig med vilka värderingar som 

företaget har. Aldrig utge sig för att vara något annat än den man är. Företag vill skapa 

personliga relationer till sina kunder. Det finns ett risktagande i det. Det kräver nämligen 

transparens, öppenhet och att inte mörka något i kommunikationen gentemot målgruppen. En 

fråga för framtida content marketing är - hur kan man ta betalt på nätet för äkthet? Vem 

betalar?  

4.2.2 Projektledare 

Projektledaren berättar att content marketing handlar om att skapa innehåll som är intressant 

och som ger fakta till mottagaren. Kommunikationsteknologin har förändrat möjligheter att 

kommunicera och budskapet är avgörande för mottagaren. Det är viktigt att känna till 

målgruppen och göra djupintervjuer för att få fram fakta om mottagaren. För att lyckas med 

reklam – skapa ett partnerskap. 

Hur företag uppträder påverkar varumärket, gäller även hur människor uppträder, människors 

attityder, tankar och känslor påverkar varumärket. 
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Content marketing är ett buzzword, vilket innebär att det är ett modeord.  Content marketing 

handlar inte bara om digital marknadsföring, utan finns även som mässor och andra kanaler. 

Content marketing finns i alla marknadsföringskanaler oavsett avsändare som B2B (Business 

to Business), B2C (Business to Consumer) och C+C (Consumer + Consumer).  

Marknadsföringen sker genom att många delar innehåll i olika kanaler.  

”Content marketing är inte bara digital marknadsföring”.  

4.2.3 Seniorkonsult 

Seniorkonsulten berättar att de har arbetat med content marketing sedan år 2008, som är en 

affärsdrivande form av marknadsföring med en lång köpprocess och ett förhållningssätt med 

utgångspunkt från inbound marketing. Det handlar om att skapa ett förtroende gentemot 

målgruppen innan dessa har skapat ett behov. Detta kan man göra genom att paketera kunskap 

och värde till kunden.  

Förändringar har skett inom marknadsföring och idag har köparen ändrat beteende. Idag söker 

målgruppen information på nätet. Det gäller att vara konsekvent och relevant i budskapet till 

målgruppen, ha samma budskap. Drivkraften är att kunna mäta leads och att mäta annonsering 

på nätet. Det gör att sökoptimeringar är viktigt att känna till. Att känna till vad målgruppen 

laddar ner eller delar. Mätningar av annonsering kan ske med betalningar per click på Google.  

Idag flyter försäljningsavdelningen och marknadsavdelningen ihop på företag. 

Marknadsförarna får en mer central roll än tidigare och får även plats i företags styrelser och 

inte bara försäljningen som tidigare. Det blir allt viktigare att se hela vägen och ute i 

organisationen finns kunskapen. Därför bör fler än marknadsavdelningen och ledningen 

engageras i målgruppsundersökningar för att på så vis skapa fler perspektiv av målgruppen. 

Content marketing sker även internt i företag med employer branding som förstärkning av 

personligt varumärke. Blogga kan vara en kanal i content marketing för att dela kunskapen 

inom företaget. 

”Content marketing förmedlar företagets kunskap”.  

Content marketing är ett buzzword. Det finns flera buzzwords som inbound marketing, som 

arbetar med att skapa leads eller potentiella kunder via digitala kanaler. Sen finns även native 

advertisement och marketing automation. 

Inbound marketing handlar om att köpa annonser, skapa leads och köpa emaillistor för att 

skapa innehåll med kvalitet som för fram människor mot företagets produkter på en naturlig 

plats. Kunden står i centrum i inbound marketing till skillnad från den traditionella 

marknadsföringen. Där företag trycker ut budskap utan att ta hänsyn till målgruppen. Native 

advertisement är en annan form för hur annonser utformas med redaktionell text. Det 

viktigaste är att den är naturlig och smälter in på sidan där den är betald. Flera nya digitala 

marknadsföringsmetoder har gjort att lagstiftningen inte hängt med när det gäller de olika 

arbetssätten inom marknadsföring.  
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Konsumentverket talar om native advertisement som dold marknadsföring. Genom att 

reklamen är dold i en redaktionell text. En vanlig artikel som är finansierad av en annonsör. 

Enligt konsumentverket ska inlägg märkas och har som förslag på märkning t.ex. ”reklam” 

eller ”annons”. Frågan som Konsumentverket ställer sig är om dessa texter är reklam eller 

vanliga artiklar? Och vad är skillnaden? 

Content marketing handlar inte bara om digital marknadsföring utan gäller all marknadsföring 

oavsett kanal. Webbplatsen är en central del som en egen kanal och egen plattform att utgå 

ifrån. Nyhetsbrev är starkast i content marketing, dessutom används whitepaper, e-bok, 

handfasta guider, blogg på hemsidan som kunskapsöverföring för delande av innehåll. Det 

viktigaste är att hitta bryggan mellan produktmarknadsföring och content marketing, som är 

en utmaning. 

Nyckelfaktorer inom content marketing är kunskap, trovärdighet och förtroende, ett komplext 

ämne som är handlar om att arbeta långsiktigt. För att nå sina mål med content marketing är 

det viktigt att ha en strategi. 

”Lyckas bättre med att nå målet, ha en strategi”.  

4.2.4 Affärsutvecklare 

Företaget kallar sig för en contentbyrå enligt affärsutvecklaren. Samtalet kring content 

marketing startar kring historiken. Affärsutvecklaren hänvisar historien kring content 

marketing utifrån Swedish Content Agencies tolkning. Affärsutvecklaren pratar även om vilka 

företag som är medlemmar av Swedish Content Agencies och vad som skapat content 

marketing, samt betydelsen av redaktionell text.  

Swedish Content Agencies beskriver content marketings historia när den första kundtidningen 

utkom till målgruppen bönder 1895 av John Deerer – The Furrow – en tidning som finns än i 

dag i 40 länder. Content marketing som kundtidningar är inget fenomen och har funnits sedan 

1900-talets början och har högaktualiserats på 2000-talet. Några av de stora contentbyråerna 

som är medlemmar av Swedish Content Agencies ägs av stora tidningshus som Stampen 

Local Media, Bonnier Tidskrifter och Aller Media. Det innebär att många som arbetar med 

content marketing har journalistiskt bakgrund. Det ökade intresset för content marketing 

kommer sig av krisen i tidningsbranschen. Journalister söker sig till nya marknader som 

reklam och konkurrerar med den kommersiella kommunikationen. Den kommersiella 

kommunikationen skiljer sig från redaktionell text. Affärsutvecklaren menar även att rena 

contentbyråer är vana att skapa redaktionella texter med bakgrund av journalister som 

producerar kundtidningar. Nu är mediebranschen inne i reklambranschen med redaktionell 

text i och med den digitala utvecklingen. Företaget ser redaktionellt formad kommunikation 

som ett verktyg för marknadsföring. De vill lyfta kunders varumärke genom storytelling som 

är äkta och sanna historier för att skapa långsiktiga relationer till sina målgrupper. 

”Content marketing har ett redaktionellt tilltal istället för marknadstilltal”.  

Målgruppsanalyser viktiga för att lära känna sin målgrupp och för att på så vis kunna skapa 

kommunikation och redaktionella texter. Det finns ingen skillnad på content marketing för 
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B2B eller B2C och kanaler och att redskapen är detsamma oavsett målgrupp. När det skapas 

content marketing beror innehåll på vilken målgrupp som avsändaren har som mål att nå. 

”Målgruppen styr vad som är karaktäristiskt för content marketing”.  

Affärsutvecklaren beskriver att egenskaper som storytelling, autencitet, äkta känsla och 

relevans är egenskaper i innehåll inom content marketing. Content marketing är en 

kommunikationsstrategi med syfte att skapa värde. En kommunikationsstrategi formuleras 

och effektmätningar skapas i digitala kanaler som är lätta att mäta.  

4.2.5 Redaktör 

Redaktören berättar att företaget är ett enmansbolag som arbetar med content markting. Han 

berättar att marknadsföringen blir mer och mer accepterad i styrelsen och tar över 

försäljningsarbetet, vilket inte har varit fallet tidigare. Nu gäller det att förstå försäljning. Då 

marknadsavdelningen och försäljningsavdelningen blir gemensamma och den digitala 

produktionen tar över försäljningsarbetet. Den traditionella försäljningen att ringa och sälja 

något till någon som inte vet vem du är ses med skräck hos målgrupper. Detta är ett billigt sätt 

att sälja så kallade ” kalla calls”, vilket inte förekommer längre. 

”Kalla ”calls” förekommer inte längre, marknadsförare tar över försäljningen”.  

Marknadsföringsbyråerna samarbetar med journalister för att skapa texter som har blivit 

viktigare i marknadsföringen. När tidningsbranschen befinner sig i en kris innebär det att 

journalister behöver utforska nya vägar för att skapa sina utkomster. Marknadsföring och 

försäljning gjord med journalistiska metoder används i första hand inom content marketing.  

Målgruppen är viktig och för att hjälpa dem med deras behov och utmaningar krävs ärlighet 

och uppriktighet. För att vara relevant för gruppen måste man förstå sin specialitet och nischa 

sig med sina produkter och tjänster. Massmarknadsföring gäller inte längre.  

Var tydlig i innehåll och fokusera på ett budskap.  Det är ett misstag att tro att B2B endast 

bygger på rationalitet. De vill också ha underhållning i budskapet inte bara konsumenten.  

4.2.6 Strategen 

Företaget är en marknadsföringskommunikationsbyrå, men menar att andra kallar dem för en 

contentbyrå. 

Strategen säger att första gången termen content marketing användes var år 2013. Innehåll 

och content marketing är inte synonymer. Innehåll är ett arbetssätt som sker på egen plattform 

som skapar affärsnytta, inte en kampanj, strategi eller taktik. En metodik som sker på egen 

plattform som inte behöver vara teknisk. Content marketing ska ske regelbundet och uthålligt, 

som t.ex. nyhetsbrev som kommer en gång i veckan. Uthållighet krävs för att det handlar om 

att bygga en relation. Det ska erbjuda något värde till mottagaren. Syftet med content 

marketing är att skapa affärsnytta.  

”Content marketing är ett arbetssätt, inte en strategi”.  
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Det finns fyra principer som beskriver content marketing: Värdeskapande, egna medier, 

pågående process, affärsnytta. Contentbyråer försöker att ta sig in i 

marknadsföringsbranschen och vill bara använda begreppet innehåll. De vill ha en klatschig 

term att jobba med. De har svårt för att förstå vad content marketing är. Innehåll handlar om 

det som finns på en webbplats och att översätta innehåll bara som innehåll blir inte korrekt. 

Det finns en nyansskillnad på innehåll och innehåll om man arbetar med IT eller 

kommunikation i England eller USA.  

Det finns konsumentreklam som folk vill ha, som ICA Stig. Det är reklam som folk gillar och 

väljer att se, istället för att gå ut och koka en kopp kaffe under reklamavbrottet. Det är 

underhållande reklam och inte ett företag som tjatar. Det är viktigt för Tv-reklam att ta hänsyn 

till att skapa värde för mottagaren. För att få optimal effekt av reklam kan dessa mätas på 

olika vis som frekvens, införanden och räckvidd. Det är omöjligt att få samma effekt av 

reklaminförande som tidigare i sociala medier. Nu när antalet kanaler har ökat enormt. Nu 

handlar det om att få konsumenten frivilligt till en kanal. 

”Folk vill ha reklam som ICA-Stig”. 

4.3 Grundelement inom content marketing 

För att förtydliga bilden av content marketing har avslutningsfrågor presenterats för 

respondenterna. Här nedan presenteras frågorna med dess svar. 

 

Tabell 3: Kärnvärden inom content marketing 

 Copy. Projekt. Konsult Affärsutv. Redaktör Strateg 

Relevans  x   X x 

Information       

Trovärdighet    x X X x 

Värde x     x 

Unikhet       

Känslor x    X  

Intelligens       

Kunskap   x X   

Utbildning       

Inspiration  x x    

Tips  x     

Transparent    X   

Autencitet x      

 

Majoriteten av respondenterna ser trovärdighet som en viktig egenskap. Copywritern och 

projektledaren tycker att relevans och autencitet är viktiga egenskaper.  Relevans är även 

egenskaper som redaktören och strategen förespråkar. Ingen av respondenterna har nämnt 

information, unikhet, intelligens och utbildning. Utbildning är närbesläktat med kunskap, 

vilket kan vara ett mer passande uttryck inom content marketing. Tabellen visar att det finns 

flera olika synsätt på content marketings kärnvärden. Tips är en egenskap som kan tolkas som 
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inspiration, vilket fått fler svar än tips. Tranparens är en egenskaps som endast valts av en 

respondent. Transparens kan kopplas ihop med trovärdighet som de flesta valt. 

 

 Tabell 4: Syftet med content marketing. 

 Copy. Projekt. Konsult Affärsutv. Redaktör Strateg 

Öka värdet av 

varumärket 

 x   X x 

Skapa sammanhang  x x    

Skapa värde för 

mottagaren  

x x x X X  

Berätta en historia  x     

Öka lönsamheten   x   x 

Lojalitet mot varumärkt       

Relationsbyggande  x     

Visa vad man kan   x    

 

Här finns en tydlig bild av syftet: att skapa värde för mottagaren. Flera tycker även att öka 

värdet av varumärket är ett syfte. För övrigt är det spridda svar vad gäller de övriga 

definitionerna. Ingen tycker däremot att content marketings syfte är att skapa lojalitet mot 

varumärket. Här blir antalet svar ojämnt fördelat då respondenterna fritt har fått kryssa hur 

många de vill. Redaktören har även gjort ett tillägg - att skapa leads, är ett syfte. 

 

Tabell 5: Vad managementsystem är inom content marketing. 

 Copy. Projekt. Konsult Affärsutv. Redaktör Strateg 

Marknadsföringstaktik     X  

Marknadsföringsstrategi x x x X   

Empowerment        

Management process       

Arbetssätt att förändra 

kundens beteende 

     x 

 

I denna tabell är majoriteten överens om att det handlar om en marknadsföringsstrategi. 

Endast strategen och redaktören är av annan åsikt. Ingen av respondenterna har valt 

empowerment som ett management system inom content marketing. 

 

Tabell 6: Relaterade marknadsföringsmetoder inom content marketing. 

 Copy. Projekt. Konsult Affärsutv. Redaktör Strateg 

Word of Mouth x  x X  x 

Storytelling x x x X X x 

Inbound Marketing x  x X X x 

Branding x x x X  x 

Relationsmarknadsföring x x x X  x 

 

Här är de flesta överens om att content marketing handlar om ovanstående metoder inom 

marknadsföring. Det som sticker ut är word of mouth som projektledaren och redaktören inte 
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tagit med. I denna tabell har det även tillkommit andra metoder från konsulten och strategen 

som empowerment och buzz marketing. Strategen gör också ett tillägg med Market 

Automation. 
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5. ANALYS 

 

I analysen jämförs den insamlade empirin med studiens teoretiska referensram för att på så 

vis granska likheter och skillnader. 

Studien ska undersöka vad content marketing består av och dess kännetecken. 

Digitaliseringen har gjort att journalister och marknadsförare närmare sig varandra i arbetssätt 

enligt respondenterna. Detsamma gäller försäljning och marknadsföring.  Idag är inte 

gränserna lika skottsäkra som tidigare vad gäller arbetsuppgifter. Content marketing kräver 

även ett större samarbete mellan försäljning och marknadsföring där dessa områden flyter 

ihop i och med digitaliseringen enligt respondenterna.  

Figur 2: Arbete över gränserna inom content marketing. 

 

Källa: Egen konstruktion. 

Förändringar inom journalistiken som sker handlar om att det blir mer otydligt vad som är 

journalistik respektive PR, reklam och annat medieinnehåll menar forskare Nygren & 

Wadbring (2013) som även är i linje med respondenterna. Respondenterna beskriver att krisen 

i tidningsbranschen gör att journalister söker sig till nya marknader och konkurrerar med 

kommunikationen. Pulizzi (2012) menar att alla som vill attrahera kunder med sina 

varumärken behöver agera som mediaföretag. Idag är alla publicister, det som skiljer sig är 

syftet med publikationen (Pulizzi 2012). Samarbete mellan marknadsföringsbyråer och 

journalister för att skapa texter är viktigt i och med att texten blivit viktigare som är i linje 

med contentmarketingstrategin från Wong & Yaadanifard (2015). Affärsutvecklaren menar 

att rena contentbyråer är vana vid att skapa redaktionella texter eftersom de har en bakgrund 

av journalistik och kundtidningsproduktion. Konsulter och rådgivare är oense om vad content 

marketing innebär. Författaren tror detta beror på vilken bakgrund man har. Om denne är 

Journalist 

Försäljare Marknadsförare 
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marknadsförare eller journalist. Journalister och marknadsförare ser inte content marketing på 

samma sätt. Marknadsförare talar om att det handlar om kunder och ett budskap som de 

förmedlar i syfte av affärsnytta. Har man en journalistisk bakgrund talar man om mottagare 

och berättelse där texten är redaktionell och objektiv.  

Journalister och marknadsförare har olika perspektiv att hantera text. Texten är en del som 

skiljer synsättet hos marknadsförare och journalister om vad som är content marketing. 

Journalister talar om redaktionell text och marknadsförare om budskap. En 

marknadsföringstext handlar om att sälja, att väcka intresse och skapa köp. En journalistisk 

text handlar om att informera och där sanningen är total medans en marknadsförare behöver 

inte berätta hela sanningen. Det finns tydliga skillnader mellan traditionell journalistik och 

marknadsföring som beskrivs i tabellen nedan. Utifrån studiens forskare och praktikeri har det 

framkommit olika begrepp som information, kommunikation, mottagare, kund m.fl. 

Begreppen har olika innebörd beroende på om det är en journalist eller en marknadsförare 

som använder dem. Journalister talar om mottagare och redaktionell text och marknadsförare 

om kund och budskap. I nedanstående tabell finns beskrivningar för grundläggande 

begreppsskillnader mellan journalistik och marknadsföring.  

Grundläggande skillnader mellan journalistik och marknadsföring. 

Journalistik Marknadsföring 

Information Kommunikation 

Mottagare Kund 

Redaktionell text Budskap 

Objektivitet Påverkan 

Informera Sälja 
Källa: egen konstruktion 

 

Innehåll i olika sammanhang har olika betydelse som redaktionellt innehåll och innehåll inom 

marknadsföring. Redaktionellt innehåll handlar om att informera eller berätta och inom 

marknadsföring är innehåll ett budskap. Det finns olika definitioner på målgrupper som 

mottagare och kund. Redaktionellt innehåll vill informera och marknadsföringsinnehåll har 

som syfte att sälja. När det gäller de nya digitala marknadsföringsmetoderna blandar dessa 

redaktionell text med ett budskap som har som syfte att sälja. Framförallt Native 

Advertisement som är redaktionell text har som syfte att sälja. Seniorkonsulten påtalar att det 

här gör att marknadsföringslagen inte hänger med i den nya utvecklingen av digital 

marknadsföring. Konsumentverket har ställt frågan vad är reklam och vad är en vanlig 

artikel? (konsumentverket.se). Detta gör att journalistik och marknadsföring går in i varandra. 

I och med digitaliseringen och dess förändringar finns fler olika nya metoder inom 

marknadsföring som Inbound marketing, Marketing Automation, Native Advertisement. 

Storytelling, Influencer och WOM menar seniorkonsulten. Författaren ser alla dessa metoder 

som möjliga inom content marketing som nämns av forskare och respondenter.  

5.1 Värdeskapande  

Redaktören och seniorkonsulten talar om att marknadsavdelningen går samman och den 

digitala produktionen tar över försäljningsarbetet.  Nu handlar inte marknadsföring längre 
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bara om att sälja och annonsera, det handlar om att skapa automatisk efterfrågan av produkter 

enligt strategen och som ligger i linje med Kotler et al. (2013). Den traditionella 

massmarknadsföringen försvinner mer och mer och nya kommunikationskanaler har vuxit 

fram. Det behövs nya synsätt i och med nya utmaningar inom marknadsföringen enligt 

redaktören och som är samma linje som Hultén et al. (2011).  Den virtuella kommunikationen 

gör att människor blir mer medvetna om internationella trender menar copywritern och som 

även Mossberg & Nissen Johansen (2006) påtalar. Den traditionella marknadsföringen 

förändras och går mer åt individualisering och nya kommunikationskanaler växer fram 

(Hultén et al. 2011). Som gör att idag konkurrerar företag om människors tid, pengar och 

uppmärksamhet (Mossberg & Nissen Johansen 2006). Copywritern menar att det är en form 

av livsstil eller dröm som ska fylla det personliga varumärket. Ett behov som finns hos 

individen och som också ligger i linje med Mossberg & Nissen Johansen (2006). Detta är nya 

utmaningar inom marknadsföringen och gör att anpassning till målgruppen är viktig enligt 

copywritern, affärsutvecklaren och seniorkonsulten. Copywritern och redaktören menar att det 

är viktigt att lära känna sin målgrupp dess värderingar och livsstil. 

Content marketing började etableras i Sverige 2012 (Barregren & Tegborg 2013) och som är 

ganska nytt inom vetenskapliga studier (Pazéraité & Repoviené 2016). Copywritern och 

Affärsutvecklaren nämner att content marketing har funnits i många år. Affärsutvecklaren 

påtalar att content marketing har funnits sedan 1895 när första kundtidningen trycktes av John 

Deerer. En tidning som finns än idag. Forskare menar att det inte finns en universell 

beskrivning av vad content marketing innebär, däremot är Content Marketing Institutes 

beskrivning vedertaget enligt Patrutiu-Baltes (2015). Projektledaren och seniorkonsulten talar 

om att content marketing är ett buzzword, ett modeord. Marknadsföring är ett ämne som är 

beroende av influenser från samhället och det gör att marknadsföringen alltid är i förändring. 

Majoriteten (5/6) av respondenterna är överens om att content marketing handlar om att det är 

viktigt att skapa värde för mottagaren. Vad är värde och hur skapas värde? Idag gäller inte 

längre rationella beslut utan nu är det känslor och upplevelser som styr värdet. Här bör man 

skilja mellan kundvärde som beskriver fördelar och kostnader som en produkt erbjuder 

jämfört med en annan produkt och värde som beskriver känslor och upplevelser (Kotler et al. 

2013). Copywritern beskriver att det handlar om att skapa känsla och lust i reklamen – 

förmedla en livsstil, inte bara nytta, som ligger i linje med Mossberg & Nissen (2006), som 

talar om att skapa ett värde utifrån företagets erbjudande.  

Antagande nr 5 från den teoretiska delen är in linje med vad respondenterna säger - att content 

marketings syfte är att skapa värde för kunden och organisationen. 

5.2 Värderingar och varumärke 

Content marketings syfte är enligt projektledaren och redaktören att stärka varumärket som är 

helt i linje med Patrutiu-Baltes (2015). Ett framgångsrikt varumärke skapas genom extern och 

intern information enligt Bulatovíc et al. (2016). Varumärke är något som finns inom 

människors medvetande enligt Falonius (2010). Projektledaren menar att det är hur människor 

uppträder som deras känslor, tankar och attityder som påverkar varumärket.  
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Copywritern menar att det är viktigt att informationen är korret till målgruppen, finns det ett 

skrivfel skadar detta varumärket. För att skapa ett starkt varumärke måste företaget finna 

kundens förtroende och beundran. Ett starkt varumärke baseras på att företaget berättar en 

historia om företagets autencitet, vad de verkligen är och det gör att content marketing bör 

baseras på företagets värderingar. En positiv image av företagets varumärke utvecklas genom 

en långsiktig relation med målgruppen och stärker företagets varumärke enligt Patrutiu-Baltes 

(2015). Employer branding enligt seniorkonsulten skapar ett starkare varumärke. Ali Acar & 

Puntoni (2016) menar att empowerment är viktigt för framtagande av ett starkt varumärke. 

Både employer branding och empowerment är metoder som innebär delaktighet från 

medarbetaren och utgår utifrån individens attityd. Copywritern menar att nu utgår man utifrån 

kunden om vad som skapar värde för denne och inte som tidigare, då företag har utgått ifrån 

vad de anser sig vara av värde och relevant. Det innebär att individen är delaktig i skapande 

av ny produkt och innebär att relationen till varumärket stärks (Ali Acar & Puntoni 2016).  

Internet har gjort att konsumenten har mer makt enligt copywritern som är i linje med 

Gummesson (2008). Nu när makten ligger hos konsumenten väljer de själva när och från vem 

de tar in information om produkter eller tjänster (Arhammar & Staunstrup 2016). Detta gör att 

företagen behöver finnas där konsumenten är (Arhammar & Staunstrup 2016). 

Seniorkonsulten menar att konsumenten finns även internt i företaget. Copywritern och 

seniorkonsulten menar också att content marketing handlar om att ge någon form av kunskap 

till målgruppen. Detsamma säger Patrutiu-Baltes (2015) och Harad (2016). Content marketing 

bör fokusera 80 % på utbildning och 20 % på försäljningsökning enligt Patrutiu-Baltes 

(2015). 

Antagande nr 1 är att öka medvetenheten av företagets varumärke i form av kunskap och 

information som är i linje med respondenterna. Antagande nr 2 som handlar om att content 

marketings syfte är att stärka varumärken och relationer genom redaktionellt innehåll. Även 

antagande nr 3 är i linje några respondenter som menar att content marketing är en 

marknadsföringsstrategi som genom innehåll skapar lönsamhet. 

5.3 Äkthet och transparens 

Majoriteten (5/6) av respondenterna säger att content marketing handlar om storytelling och 

trovärdighet. Content marketing måste vara äkta och transparent för att skapa ett förtroende 

och behålla kundlojaliteten (Wong & Yaadanifard 2015). Copywritern menar att - vill 

företaget skapa personliga relationer med sina kunder krävs det transparens, öppenhet och att 

inte mörka något, i kommunikationen till målgruppen. Redaktören beskriver det som att man 

måste först ta fram sin specialitet och nischa sig. Kunder tycker om privilegiet av individuell 

information som de sedan kan dela. Social överföring är viktig för individer och skapar 

tillhörighet och trygghet (Verrochi Coleman & Williams 2013). Människor dras till 

människor som kan förstärka vårt Jag, människor som tänker lika och bekräftar vår 

självuppfattning (Svedberg 2012).  

Äkthet och transparens finns inte med som ett tydligt antagande. Däremot ingår äkthet och 

transparens som egenskaper som skapar värde för kunden som nämns i antaganden nr 5.  
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5.4 Känslor och social identitet 

Copywritern, projektledaren och seniorkonsulten påtalar att målgruppsanalyser är viktiga för 

att skapa nytta och värde för målgruppen. Copywritern påtalar att det är viktigt att känna till 

målgruppens livsstil och seniorkonsulten talar om att det är viktigt att känna till vad 

målgruppen laddar ner eller delar på nätet. Projektledaren talar om att skapa ett partnerskap 

med målgruppen. Människor delar artiklar om det finns känslor som berör och känslor är 

framgången bakom starka varumärken (Wong & Yaadanifard 2015). Nygren & Wadbring 

(2013) menar att företag kommer i och med digitaliseringen pröva nya sätt att marknadsföra 

och en del av dessa företag kommer att skada sig. Det gör att marknadsförare behöver bli 

bättre på att ta hänsyn till konsumenternas medieattityder och beteenden. Målgruppsanalyser 

av livsstil, intressen och social styrka är data som företag har tillgång till.  

 

Copywritern påtalar att det handlar om att skapa känslor med annonser. Pazéraité & 

Repoviené (2016) menar att innehåll med känslokaraktär är mer intressant än neutralt 

innehåll. De menar även att känslor skapar framgång. Wong & Yaadanifard (2015) menar att 

artiklar med känslor som berör som ilska, sorg och besvikelse är lättare att dela på nätet och 

att känslor är framgången med starka varumärken. Både forskare och respondenter anser att 

det är viktigt att det finns känslor med i budskapet till kund.  

 

Svenska medier har tillgången till fakta om målgrupper som de inte alltid hanterar korrekt. 

Det kan leda till negativa reaktioner från människor som upplever ett ökat hot mot sin 

integritet. Detta gör att det dyker upp fler tjänster som gör att människor kan skydda sig mot 

marknadskommunikation som de inte vill ha (Nygren & Wadbring 2013). Copywritern talar 

om filterbubblor som finns och att det finns en trötthet mot massmarknadsföring 

5.5 Contentmarketingstrategier 

Strategen och affärsutvecklaren påtalar att det är viktigt att skapa långsiktiga relationer till 

sina kunder. Kowalska (2016), Patrutiu-Baltes (2015) och Wong & Yaadanifard (2015) menar 

att en långsiktig relation kräver en contentmarketingstrategi. Ett viktigt element som 

genomsyrar både Patrutiu-Baltes (2015) och Wong & Yaadanifard (2015) förslag på strategier 

är att den ska involvera människor. Som att låta personalen dela content marketing eller ta 

med kunder i produktutvecklingen. 

Antagande nr 6 handlar om att förändra målgruppens beteende och komma tidigt in i 

köpprocessen. En contentmarketing strategi kan vara ett arbetssätt att ändra målgruppens 

beteende. Både respondenter och forskare påtalar att det är viktigt att ha en tidig 

kommunikation och relation med kunden. Redan vid produktutvecklingsstadiet för att så vis 

stärka relationen mellan företag och kund. Antagande nr 4 handlar om att upprätthålla 

kundrelationer, vilket sker genom att involvera personal och kunder redan i 

produktutvecklingen. 

Forskare, konsulter och rådgivare har alla olika åsikter om vad content marketing innebär. De 

olika antaganden som presenteras ger en övergripande bild av content marketing utifrån 

forskningen. Forskning som skett om content marketing kommer från skilda delar av världen 

och gör att content marketing är en global marknadsföringsmetod. Content marketing handlar 
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om att skapa värde i den globala marknadsföringen. Värde är något som är olika i olika delar 

av världen även om det handlar om en livsstil. Människor i Asien har troligtvis andra 

värderingar än Européer om vad som är viktigt i deras livsstil. Det gör att 

massmarknadsföring globalt är svårt att lyckas med och att det gäller att anpassa budskapet 

efter den lokala kulturen. 

5.6 Sammanställning av analys 

Content marketing är ett ämne som kräver begreppsutveckling och befinner sig i ett 

förstadium till en ny teori. För att kunna tillämpas på ett bättre praktisk sätt. Content 

marketing har växt fram utifrån sociala medier och förändringar inom tidningsbranschen. De 

olika sociala medier som växt fram har inte från början setts som marknadsföringskanaler. 

Dock har dessa under senare tid utvecklats till försäljningskanaler och bloggare har sett 

möjligheter i affärsnytta. Bloggare som förmedlat sina berättelser har delgivit en form av 

livsstil. Behovet av att visa sitt personliga varumärke genom olika varumärken är stort och 

följare har delat budskapet vidare till sina nätverk. Delningen har lett till någon form av 

socialt sammanhang som delas med andra med liknande livsstil och värderingar. Följare som 

har delat med sig av olika budskap har fått värde i form av ett socialt sammanhäng som 

stärker det egna Jaget. Den egna självuppfattningen har blivit bekräftad av andra människor 

som tänker lika. Det finns en större trovärdighet i delade budskap än i massmarknadsföring 

som vänder sig till alla. När budskapet är delat är den personligt riktad. 

Värderingar blir viktigt att känna till för företag och marknadsförare i och med delandet på 

sociala medier. Det kräver att företag har en utarbetad värdegrund som berättar vilka de är. 

Det blir viktigt för företag att arbeta utifrån medarbetare och kunders värdeperspektiv, inte 

som tidigare där företag utgått ifrån sig själva om deras produkter och tjänster. Nu ligger 

makten hos mottagaren som är en anställd eller en kund. Anställda och kunder är viktiga 

element i produktutvecklingen och marknadsföringen. Det gör att medarbetare delar 

information och nyheter från företaget denne är anställd på. Empowerment blir en självklar 

del i marknadsföringsprocessen. 

Content marketing är en form av livsstilsreklam som skapar värde för mottagaren med en 

berättelse som har ett personligt budskap som är trovärdigt.  Den snabba utvecklingen genom 

all information som finns på nätet gör att konsumenter har lätt för att följa internationella 

trender. Många konsumenter söker efter en livsstil och det gör att reklamen bör skapa värde 

för konsumenten och på något sätt bidra till dennes livsstil. Dagens individuellt anpassade 

samhälle gör att konsumenter vill bli respekterade som individer med tillhörighet i en grupp.  

Med hjälp av den digitala teknologin går det att tillfredsställa dessa personers behov av 

individualism i grupper. Det gör att budskapet i marknadsföringen bör riktas som ett 

personligt budskap för målgruppen. Konsumenter är väldigt trötta på massmarknadsföring och 

undviker traditionell reklam. Detta gör att en form av berättelse som ses som trovärdig är 

tilltalande för konsumenten och kan berättelsen delas av konsumenten skapar den för denne 

en form av social identitet. Modellen nedanför är en sammanställning av det som framkommit 

från denna studie för att beskriva content marketing. 
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Figur 3: Content marketing. 

 
Källa: Egen konstruktion. 

 

Att skapa värde för konsumenten är marknadsförarens utmaning och har alltid varit. Värde är 

väldigt individuellt och gör att målgruppsanalyser är betydelsefulla i marknadsföringen. 

Värdeskapande handlar om de mjuka värdena i livet som är svåra att ta på och svåra att mäta. 

När det gäller värdeskapande finns olika element som det finns nära likheter mellan som 

transparens, autentisk och trovärdig. Transparens innebär att påvisa klarhet. Autentiska 

handlar om äkthet och trovärdighet att det är sant. Det finns stora likheter med kunskap och 

inspiration. Vissa individer ser kunskap som en inspirationskälla och mer rationella individer 

ser kunskap som ren fakta. Detsamma gäller relevans och trovärdighet, här finns också en 

hårfin skillnad. Budskapet ska vara relevant eller med andra ord texten ska vara betydelsefull 

för saken enligt Svensk ordbok (1985). 

De olika värden i content marketing gör att texten i budskapet blir extra viktig. Det gäller att 

skapa en känsla med texten och samtidigt vara trovärdig och autentiskt. Värde skapas utifrån 

att leverera fördelar som tillfredsställer kundens behov. Nu handlar det om för konsumenten 

att skapa ett eget värde utifrån företagets erbjudande. Det är det uppfattade värdet som gäller, 

där känslor och upplevelser påverkar. För företag är det viktigt att i sin berättelse vara 

autentisk och utgå ifrån sina värderingar, att de berättar vad de verkligen är. I nedanstående 

modell presenteras en sammanställning av kärnvärden som finns inom content marketing.  

Figur 4: Sammanställning av kärnvärden inom content marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egen konstruktion. 

 

I teorin och empirin talas om nedanstående metoder. Det finns ingen uttalad och tydlig 

formulering av vilka metoder som ingår i content marketing. Forskare och respondenter tala 

om enskilda metoder men har ingen övergripande modell för vilka metoder som är 

grundläggande i content marketing, inte heller hur dessa hänger ihop. Utifrån dessa teser har 

författaren formulerat en modell med olika metoder och hur dessa hänger samman. 
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Med utgångspunkt från word of mouth som är en av de vanligaste marknadsföringsfenomen. 

Där ett budskap förmedlas muntligt. Personen marknadsför företaget när denne delar 

information muntligt. Genom att dela berättelser i sociala medier skapar även individen sitt 

personliga varumärke och en social identitet. För företag handlar det om att berätta en 

berättelse som stärker företagets varumärke. Företag kan via ett CRM system dokumentera 

data om kunden som senare kan användas i olika former av marknadsföringsprocesser. 

Företag har tillgång målgruppsanalyser av livsstil och intressen. Nu gäller det för företag att 

hantera denna information korrekt. En del människor kan känna att detta är ett hot mot 

integriteten om fakta används på fel sätt. Den informationen som finns om en kund i CRM gör 

att denne kan ses som en ambassadör för varumärket i form av inbound marketing.  

 

Sammanställningen i figur fem kommer utifrån analysen från teori och empiri. Där flera 

forskare talar om dessa begrepp men inte i en övergripandet modell.  Respondenterna nämner 

också dessa metoder. Författaren har genom analysen av studien tolkat metoderna enligt 

nedanstående modell. 

 

Figur 5: Grundläggande marknadsföringsmetoder inom content marketing. 

 

 
Källa: Egen konstruktion. 

 

 

För att lyckas med content marketing bör en strategi utformas utifrån företagets värderingar.  

Företaget bör även arbeta med empowerment och använda sig av SEO (sökmotoroptimering). 

Marknadsförare och journalister kan samarbeta om idéer och skapande av berättelser. När den 

digitala försäljningen tar över och traditionell telefonförsäljning inte uppskattas av 

målgrupper. Finns fördelar för försäljningen att ta del av content marketing från 

marknadsförare och journalister med hur värde skapas. 
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6. SLUTSATS 

 

Här följer studiens slutsatser samt förslag på framtida forskning. 

Content marketing går i linje med relationsmarknadsföringen och utgår från grunden i 

marknadsföring som handlar om att skapa värde. Content marketing går ett steg längre med 

värdeskapande till att förmedla värdeerbjudande för mottagaren. 

 

Content marketing kännetecknar ett värdeerbjudande där budskapet är personligt som stärker 

mottagarens livsstil genom en berättelse som är trovärdig och autentisk, som skapar värde för 

mottagaren iform av kunskap och social identitet och utgår från avsändarens värderingar. 

Content marketing kräver en strategi och långsiktighet som används i egna kanaler iform av 

artiklar, sociala medier och personliga events. Empowerment och en SEO är två sätt att 

effektivisera sin content marketingstrategi. 

 

Beskrivning av vad som skapar värde för individen kommer utifrån att stärka individens 

sociala identitet och Jaget. För mottagaren handlar det om att kunna dela budskap och på så 

vis stärka sitt personliga varumärke. Inom marknadsföringskommunikationen uttrycks detta 

iform av livsstilreklam. Det ska finnas ett behov utifrån livsstil som tillfredsställs hos 

mottagaren i budskapet. Kanaler för content marketing är bl.a. event, nyhetsbrev och sociala 

medier. Content marketing använder metoder som WOM, Branding, Storytelling, CRM och 

Inbound Marketing för att lyckas.  

 

Det som skiljer content marketing från traditionell marknadsföring är utifrån och in 

perspektivet, där kunden är kommer med förslag till produktutveckling. Istället för att 

företaget tycker att de har en bra produkt som de erbjuder. Forskare och praktiker är överens 

om att content marketing handlar om värdeskapande marknadsföring för specifika 

målgrupper.  Båda är överens om att det inte är massmarknadsföringsmetod som tidigare 

marknadsföring. Både forskare och praktiker menar också att budskapet ska innehålla 

kärnvärden som transparens, autentisk, relevans, ge kunskap, trovärdig, skapa känslor, ge 

inspiration och värderingar. Praktikerna menar också att samarbete mellan journalister, 

marknadsförare och försäljare är att föredra för att lyckas med content marketing. 

 

Dock finns olika uppfattningar mellan journalister och marknadsförare om vad content 

marketing innehåller. Journalister talar om att det är en redaktionell text emedan 

marknadsförare menar att det handlar om ett budskap som kan vara både text och bild. 

Journalister och marknadsförare har även olika syn på kanaler. Journalister menar att content 

marketing handlar om att producera en kundtidning och marknadsförare talar om reklam som 

kan vara ett event eller en text. Men båda är överens om att det handlar om att skapa värde.  

6.1 Förslag på vidare forskning 

I denna studie har det diskuterats flera olika marknadsföringsmetoder som WOM, storytelling, 

Inbound marketing, Native advertisement och CRM, och alla dessa ser jag som metoder till 

content marketing. Med denna slutsats skulle det vara intressant och veta vilka fler metoder 

som kan relateras till content marketing.  
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Det skulle även vara intressant och göra en studie hur telemarketingföretag ser på content 

marketing. Nu när flera målgrupper ratar telefonförsäljare. Vad kommer att hända med 

telefonförsäljningen när digital försäljning tar mer och mer mark? Vad kan försäljare lära sig 

av content marketing? 
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BILAGA 

 

Tabell 7: Sammanställning av branschorganisationer som har medlemmar som är potentiella 

användare inom content marketing.  

Bransch Organisation Antal 

medlemmar 

Kommunikation Sveriges Kommunikationsbyråer 271 byråer 

Media Sveriges Mediabyråer 29 byråer 

Marknadsföring Sveriges Marknadsförbund 8 000 

Reklam Sveriges Annonsörer 600 

Content marketing Swedish Content Agencies 32 byråer 

Digital & Interaktiv marknadsföring IAB Sverige 200 
Källa: Internet, medlemsantalet är hämtat från respektive organisations hemsida juli 2017. 

Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för byråer med 9 olika former 

av marknadskommunikation: action marketing, design, direktreklam, event, interaktive, 

mobil, media, pr, och reklam. Arrangerar tävlingen Guldägget (komm.se). 

Föreningen Sveriges mediabyråer har som syfte att främja en intern och extern debatt om 

marknadskommunikationens villkor, samt göra gemensam sak av generella frågor som 

stimulera branschens egen utveckling (sverigesmediabyråer.se). 

Sveriges Marknadsförbunds uppdrag är att kompetensutveckla marknadsförare och 

kommunikatörer (svemarknad.se). 

Sveriges annonsörer – ”marknadschefens bästa vän” – beskriver sitt syfte med reklam – inte 

bara störande. Organisationens syfte är att föra fram reklamens nytta och den positiva kraften 

som reklam kan ha för konsumenter, företag, organisationer och myndigheter, samt samhället 

i stort (annons.se). 

Swedish Content Agencies är språkrör och företrädare för sina medlemmar i frågor gentemot 

kommunikationsköparna, övriga reklam- och mediebranschen, myndigheter, regeringen oh 

riksdag. Medlemmarna producerar webbplatser, redaktionella appar, video, poddar, 

kundtidningar, medlemstidningar, nyhetsbrev, uppdragsböcker, årsredovisningar mm 

(swedishcontent.se). 

IAB Sverige är en världsorganisation för onlinemarknadsföring. I Sverige verkar IAB som en 

medlemsorganisation. Syftet med organisationen är att främja tillväxt och skapa bästa praxis som 

sker genom definitionen av standarder och guidelines. Medlemmar är byråer, annonsörer, 

publicister, onlinebolag, teknikleverantör, teleoperatörer m.fl. (iabsverige.se). 

http://swedishcontent.se/om-oss/verksamhet/

