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Abstract  

 

Title: The future of marketing?-  A study into how B2B-businesses define and 

implement content marketing within their digital platforms.  

This study has been conducted with an aim to examine how employees working at B2B 

companies in Umeå understand, and describe the ever changing strategy of content marketing 

whilst at the same time analysing how said companies utilise the strategy on their own 

websites. Another aim of this study is to determine whether content marketing is used 

differently depending on the companies size and reach. 

The study was conducted by means of interviews and content analysis, using semiotics as a 

method. The result showed that despite each company understanding and using the term 

content marketing they differed slightly when describing its meaning, and implementation.  

 

Keywords: Content marketing, Digital content marketing, B2B, Marketing, interview 

analysis 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Sammanfattning 

Denna studie har genomförts med syfte att undersöka hur anställda på B2B-företag i Umeå 

uppfattar och beskriver den växande marknadsföringsstrategin content marketing, samt att 

analysera hur den används på företagens hemsidor. Studien syftar även till att undersöka om 

begreppet används och uppfattas olika beroende på företagens storlek. Det teoretiska 

ramverket består av tidigare forskning och teorier som behandlar content marketing som 

begrepp och strategi. Studien har genomförts med ett kvalitativt förhållningssätt i form av 

intervjuer samt en innehållsanalys där vi utgår från semiotiken som metod. Resultatet av 

studien visade att trots att samtliga B2B-företag uppfattat det omtalade begreppet så skiljer det 

sig i hur de definierar det och dess innebörd samt hur strategin tillämpas i praktiken.  

 

Nyckelord: Innehållsmarknadsföring, content marketing, B2B content marketing, 

marknadsföring, traditionell marknadsföring 
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1.0 Inledning 

Idag lever vi i ett informationssamhälle, ett samhälle där information konstant sänds ut till oss 

genom olika digitala kanaler. Detta informationsöverflöd gör det svårt för företag att nå ut till 

sina kunder och sättet som kommunikationen sker på måste därför anpassas och förnyas 

(Rosengren 2013:7). Digitaliseringen i form av tekniska framsteg och internet har enligt 

forskare (Holliman & Rowley 2014, Rahim & Clemens 2012, Järvinen & Taiminen 2015) lett 

oss in i ett paradigmskifte när det kommer till hur företag marknadsför sig digitalt och hur de 

arbetar med sin digitala kommunikation. Traditionellt har företag förlitat sig på betald 

marknadsföring och innehållet har varit utformat på ett sätt för att stjäla vår uppmärksamhet 

och tvinga på oss sitt budskap. För att lyckas med sin marknadsföring idag måste man enligt 

marknadsförare och forskare istället att få kontakt med mottagaren på ett innovativt och 

värdeskapande sätt, att bjuda in kunden istället för att tvinga sig på (Barregren 2013:26f, 

Holliman & Rowley 2014:270). Uppsatsen ämnar därför att belysa hur B2B- företag använder 

sig av strategisk kommunikation i form av content marketing, och försöka få förståelse för om 

och hur företagens uppfattningar kring begreppet skiljer sig. 

Content marketing har benämnts som nyckeln till en framgångsrik digital kommunikation och 

är idag en av de största trenderna inom marknadsföring. Den grundläggande idéen med 

strategin är att den går djupare än att bara producera ett innehåll, det handlar snarare om att 

företag måste möta mottagarens medvetna eller omedvetna förväntningar utifrån vart den 

befinner sig i köpprocessen (Holliman & Rowley 2014:285). Begreppet har blivit ett modeord 

inom marknadsföring. Thomas Barregren som är författare och grundare till webbyrån 

kntnt.se menar dock att problemet med ett modeord är att de används utan djupare förståelse 

för dess specifika mening vilket leder till att begreppet urholkas eller missuppfattas 

(Barregren 2013:9f). Problemet när det inte finns en tydlig och enhetlig definition av vad 

content marketing innebär eller hur det ska användas, kan bli att marknadsbyråer och andra 

kommersiella aktörer utnyttjar företags okunskap om vad content marketing innebär och 

använder ordets status för att sälja digital marknadsföring i tron om att detta ska leda till att 

företaget lyckas med sina kommunikativa mål. Detta är anledningen till att vi har valt att 

undersöka hur företag inom B2B-kategorin uppfattar och beskriver begreppet content 

marketing, hur det överensstämmer med forskares definition av begreppet samt hur de 

tillämpar det på sina hemsidor. 
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1.1 Syfte  

Syftet med studien är att genom intervjuer samt innehållsanalys få förståelse för hur anställda 

på B2B-företag i Umeå uppfattar och beskriver content marketing, samt att analysera hur 

företagen tillämpar strategin på sina hemsidor. Studien syftar även till att undersöka om 

begreppet används och uppfattas olika beroende på företagens storlek.  

 

1. 2 Frågeställningar  

 Hur beskriver anställda på B2B-företag sin uppfattning av content marketing? 

 Hur arbetar B2B-företagen med content marketing på sina hemsidor idag?  

 Finns det några skillnader eller likheter mellan företagens användning och definiering 

av content marketing?  

 

1.3 Begrepp 

Eftersom att våra informanter använder sig av många fackliga termer kommer vi nedan kort 

förklara dessa för att förtydliga för läsaren.  

B2B-företag- B2B är en förkortning för business-to-business. Det handlar om 

kommunikation och transaktioner företag emellan och det är denna genre som uppsatsen 

ämnar. Vi kommer alltså inte att undersöka några B2C-företag (business-to-consumers). I 

uppsatsen används förkortningen B2B-företag för att göra det enkelt. 

Inbound marketing- Är den strategi som content marketing ingår i. I grunden handlar det 

om att få kunden till sig istället för att gå till kunden. Inbound marketing handlar om att 

kunden kvalificerar leverantören istället för att säljaren kvalificerar kunden (Invise 2017).  

Leads-  Med leads menar man potentiella kunder, alltså kunder som ej ännu blivit kontaktad 

av en säljare som kan komma att bli en kund. Företag vill ofta generera många leads och när 

det kommer till B2B är det framförallt kvalificerade leads man är intresserade av. Med det 

syftar man till potentiella kunder som kommit längre i beslutsprocessen och har delgett 

exempelvis e-post, telefonnummer eller liknande så att kontaktmöjlighet finns (Leibtag 

2013:37).  
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Kanaler- Kanaler är ett begrepp som används flitigt i uppsatsen och är en sammanfattning 

för olika kommunikationskanaler som kan utnyttjas för marknadsföring, försäljning och 

kundvård. Exempel på kanaler är Facebook, linkedin, hemsida, blogg. (Contentbyrån 2017).  

Kundresan/Köpresan-  Köpresan bygger på konceptet att den potentiella kunden mognar 

och går igenom olika tillstånd. Kunden har ett behov, men är kanske ovetande om ett specifikt 

företag och dess lösningar till en början, men genom marknadsföring skapas på något sätt 

uppmärksamhet så att denne blir nyfiken, inspirerad, motiverad, övertygad och är sedan 

förhoppningsvis redo för köp. Avslutningsvis är målet att kunden ska bli nöjd, vilja komma 

tillbaka och sedan sprida ordet om den utsökta tjänsten/produkten till andra. Den här modellen 

används för att bland annat visa att kunder måste hanteras olika beroende på vilket tillstånd de 

är i. Ett företag pratar inte om samma saker till någon som just uppmärksammat en produkt 

som till en som är nästan köpredo (Contentbyrån 2017). 

 

BILD: Köpresan i sin generella tappning, många företag tar fram sin egen version 

av denna.  

Personas- Personas är ett begrepp som används för att göra målgrupper mer levande. En 

persona är en påhittat karaktär som tas fram för att kategorisera målgruppen utifrån deras 

beteenden, attityder, kunskaper, datorvana med mera. När man sedan har arbetat fram 

företagets personas är det lättare att anpassa innehållet efter dessa (Leibtag.2013:53). 
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2.0 Teori  
I följande kapitel presenteras teorier om vad content marketing är, samt teorier om 

digitaliseringen som forskare menar har förändrat och utvecklat vårt beteende på internet. I 

samma kapitel listas även tidigare forskning om content marketing, där vi skriver om 

forskares syn och definition av begreppet content marketing. Dessa teorier och tidigare 

forskning kommer sedan att ligga till grund för analysen och vi kommer genom dessa ha 

möjlighet att undersöka om företagens tolkning av content marketing stämmer överens med 

forskningens.  

2.1 Content marketing  

Nedan förs en diskussion utifrån vetenskaplig litteratur där forskare försöker reda ut vad som 

är ett värdefullt innehåll inom content marketing, samt vilka för- och nackdelar som finns med 

begreppet utifrån ett marknadsföringsperspektiv. 

Idag lever vi i ett nätverksbaserat samhälle. För att företag ska kunna bygga relationer med 

sina kunder måste man fokusera på sitt innehåll som konversationer; ibland lyssnar man, 

ibland pratar man (Leibtag 2013:28). Content marketing handlar om att skapa förbindelse 

mellan företag och kund genom att bistå med den information som kunden söker. Att kunden 

får en personlig inställning till verksamheten bidrar till en långsiktig och meningsfull relation 

skapas. Till skillnad från traditionell reklam som är i stort sett ensidig och störande, bidrar 

content marketing till samtal och ger båda sidor en röst (Leibtag 2013: 268).  

Holliman och Rowley (2014) refererar i sin studie till en undersökning där digital content 

marketing definieras som “skapande och distribuerande av utbildande och/eller lockande 

innehåll i ett flertal format för att attrahera och behålla kunder.” (Holliman & Rowley 

2014:270). Denna definition blev utformad för att förstå användandet av digital content 

marketing för ett företag som ämnar att locka B2B kunder till sin hemsida. Rosengren och 

Sjödin (2011) har i sin svenska definition mycket likheter med ovanstående när de menar att 

content marketing ska vara innehåll som är utbildade, underhållande, välkomnande och 

inspirerande för kunden (Rosengren & Sjödin 2011:204f).  

Joe Pulizzi är grundaren till Content Marketing Institute och har genomfört ett flertal 

undersökningar som används i akademisk forskning. Pulizzi definierar begreppet som “en 

marknadsföringsstrategi som fokuserar på att skapa och distribuera värdefull, relevant och 

konsekvent innehåll för att attrahera och behålla en tydlig publik - och i slutändan driva en 
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lönsam affär” (Content marketing institute 2017). Detta verkar vara en av de populäraste och 

främsta definitionen av content marketing inom marknadsföringssammanhang då det refereras 

till denna i både litteratur och tidigare forskning som vi har tagit del av.  

Enligt Ahava Leibtag (2013) måste marknadsförare generellt ändra på sin uppfattning om vad 

content marketing är. Hon menar att det är mer än bara en text, en blogg eller en artikel på 

företags hemsidor. Det är den information, de resurser och det material som företag vill 

kommunicera till en publik och där ingår PDF-dokument, bilder, grafisk utformning, rörlig 

bild, ljud etc. Vidare menar Leibtag att det är viktigt att förstå att content marketing utgår från 

kunden och därför bör hemsidan vara utformad på ett användarvänligt sätt, informationen 

måste vara komplett och det bör finnas möjlighet för kunden att fördjupa sig i företaget om 

den så vill (Leibtag 2013:30). Ett exempel på hur content marketing som strategi kan 

tillämpas är att tex en gummistövel-tillverkare som använder sig av strategin kanske inte 

skapar en tidning som enbart innehåller bilder på stövlar och priser på olika modeller, utan 

snarare utformar en tidning om outdoor-liv, svampplockning och väder för att väcka intresse 

och sätta produkten i en kontext. På det sättet skapas mervärde hos den potentiella kunden 

genom att utgå från hens behov.  

Den stora utmaningen med content marketing menar Holliman och Rowley (2014) är att olika 

kunder har olika behov och uppfattningar. Innehållet måste därför anpassas till hur olika 

förutsättningar och behov kan se ut (Holliman & Rowley 2014:270). En annan utmaning med 

content marketing är enligt Pulizzi att få innehållet relevant och tillgängligt för alla (Content 

marketing institute 2017). Det är därför viktigt för företag att se till att informationen och 

innehållet är i linje med vad företag faktiskt vill förmedla, på så vis bibehålls relevansen, 

samtidigt som innehållet utformas från kunden. Om det inte gör det är det slöseri på både 

företagets resurser och kundens tid och uppmärksamhet (Leibtag 2013:42).  

Rosengren och Sjödin (2011) menar att ytterligare en svårighet med content marketing som 

strategi är att den kräver en ny typ av kompetens än den traditionella marknadsföringen. 

Tidigare har har man utgått från företaget och vad de vill förmedla, det handlade mer om 

direktsälj än långsiktigt varumärkesbyggande. Men för att skapa ett konkurrenskraftigt 

innehåll i dagens marknadsföring behöver det inte nödvändigtvis vara anpassat efter en bred 

massa, utan kan med fördel rikta sig till en smalare grupp opinionsbildare. Därför förespråkar 

Rosengren & Sjödin att företag bör arbeta fram och definiera en tydlig målgrupp, genom att 

arbeta fram sk. personas. Genom att kartlägga människorna i målgruppen och få förståelse för 
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hur vardagen ter sig för dessa, bidrar det till att företaget kan komma närmare sin målgrupp 

och få förståelse för vilken roll företaget har för dem. (Rosengren & Sjödin 2011:205ff). 

Eftersom undersökningen går ut på att få en djupare förståelse för hur content marketing 

används och definieras i både forskning och av företag som arbetar med strategin är teorin om 

content marketing en avgörande del. Teorin bidrar tillsammans med tidigare forskning till en 

bredare studie med olika vinklar på hur content marketing ska användas och definieras. Det är 

även intressant ur den aspektet att se om svårigheterna som presenteras av teoretikerna 

stämmer överens med intervjupersonernas uppfattning.  

 

2.1.1 Content marketing i visuell form 

Stephen Gamble (2016) menar att informationsöverflödet tillsammans med steget in i ett mer 

informationsbaserat samhället leder till att content marketing och utformandet av innehåll är 

viktigare än någonsin. Han menar att eftersom en stor del av informationen vi läser och delar 

är digital, så är det visuella innehållet minst lika viktigt som texten. Detta eftersom att hjärnan 

uppfattar en bild 60 000 gånger snabbare än en text och att chansen att minnas ett innehåll 

ökar med 80% om det finns anknytning till en bild (Gamble 2016:55f). Att en bild säger mer 

än tusen ord, kan alltså vara en fördelaktig utgångspunkt när ett företag arbetar med sin 

content marketing, särskilt med tanke på att alla företag står inför samma svårigheter. 

Eftersom vi lever i en visuell värld där alla vill sticka ut och skapa värdefullt innehåll menar 

Gamble att det är visuell content marketing som kommer att ge resultat (Gamble 2016:42). 

Visuell content marketing innebär alltså att använda sig av bild och grafiska hjälpmedel för att 

förtydliga och förenkla digitalt innehåll. Vid en ytterst snabb anblick ska läsaren förstå och 

kunna skapa sig en uppfattning om företaget och den information hen söker. Genom att 

utforma innehållet, designa informationen, på ett visuellt tilltalande sätt så blir företagets 

arbete med content marketing både komplett och uppmanar till engagemang (Gamble 

2016:65f).  

Den visuella aspekten av content marketing är intressant för oss att ha med när vi analyserar 

företagens hemsidor för att förstå hur bild och text samspelar ur ett content marketing-

perspektiv. På så sätt kan vi se om företagen har det visuella i åtanke när de publicerar 

innehåll på deras digitala kanaler. 
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2.2 Traditionell marknadsföring 

För att få ett tydligare perspektiv på content marketing som strategi och begrepp i dagens 

marknadsföring har vi valt att även ta hänsyn till det traditionella perspektivet. Detta för att få 

en större förståelse för hur dessa strategier skiljer sig åt.  

Torben Vastergaard och Kim Schroder (1985) har i sin bok The Language of Advertising satt 

ramarna för hur många marknadsförare traditionellt sett på reklam och PR. De argumenterar 

för att reklam måste vara övertygande då samhället och de rådande förhållandena tvingar 

marknadsförare att ‘ropa högst’. Dock för att lyckas med att övertyga måste språk och text 

vara utformat för att ge en direkt funktion som direkt tilltalar mottagaren. Detta görs för att 

övertyga, rekommendera, varna eller hota i olika kommunikativa sammanhang (Vastergaard 

& Schroder 1985:16). Det finns tre olika sätt att lyckas med att tilltala kunden, där det första 

syftar till att väcka uppmärksamhet och intresse. Detta görs genom exempelvis en bra slogan 

utformad på ett visuellt och intresseväckande sätt. Det andra sättet är att skapa behov och 

övertygelse hos kunden. Detta kan uppnås genom att använda sig av exempelvis en känd 

person som rekommenderar produkten/tjänsten alt. Någon med en betydande roll. Det tredje 

sättet menar författarna är handling. Att uppmana till handling genom att på olika sätt säga 

‘köp nu!’, utan att vara alltför påträngande, är det mest direkta sättet att tilltala kunden 

(Vastergaard och Schroder 1985:58ff).  

Det finns fem steg som traditionell marknadsföring ska följa, se lista nedan (Vastergaard & 

Schroder 1985:49). För att visa på hur den traditionella marknadsföringen skiljer sig från 

content marketing har vi även sammanfattat det begreppet i fem punkter: 

     Traditionell marknadsföring             Content marketing 

1. Dra till sig uppmärksamhet  1. Värdefullt innehåll 

2. Väcka intresse                                    2. Underhållande/utbildande 

3. Tillfredsställa behov  3. Utgå från kunden 

4. Skapa övertygelse   4. Relevant och kontinuerligt  

5. Uppmana till handling  5. Långsiktigt varumärkesbyggande 

Den traditionella marknadsföringen är en relevant teori efter den tydliggör eventuella 

skillnader mellan klassisk marknadsföring och content marketing. Den kommer att vara till 

stor hjälp både i analysen intervjuerna samt i innehållsanalysen för att se om innehållet och 
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respondenternas definitioner ligger närmast den klassiska eller den moderna 

marknadsföringsstrategin.  

2.3 Digitalisering 

Eftersom att content marketing har sin utgångspunkt i digital marknadsföring, som i sin tur är 

en följd av digitaliseringen, så är det relevant för oss att använda oss av digitalismen som 

teoretisk utgångspunkt. Med ny teknologi följer ofta en övertro och förhoppningar om ett 

utopiskt samhälle, menar Erik Lindenius. Digitaliseringen idag är inte annorlunda, många 

förväntar sig att sociala medier, enklare publicering och ett användargenererat innehåll kan 

leda till ett mer jämställt och demokratiskt samhälle. Lindenius menar att denna förhoppning 

har återkommit genom historien, till exempel när radion introducerades fanns 

förhoppningarna om ett fritt samhälle, ett ‘osynligt nätverk’ som skulle leda till en ökad 

jämställdhet och bättre demokrati. Samma förhoppningar har funnits i och med internets och 

digitaliseringens framväxt (Lindenius 2012:29). Men samtidigt som vissa ser möjligheter och 

förhoppningar med digitaliseringen så anser andra att det är ett steg mot samhällets kollaps. 

Christian Fuchs (2014) ställer sig kritiskt mot hur internet och digitaliseringen ska bidra till en 

deltagarkultur. Fuchs menar att vi idag är mer passiva än aktiva deltagare på internet och vi 

kommer inte kunna uppnå varken en deltagarkultur eller ett demokratiskt samhälle med hjälp 

av internet eller digitala hjälpmedel, just eftersom att maktstrukturen inte förändras. De stora 

aktörerna är dominanta och den enskilda användaren eller läsaren kan inte påverka något 

(Fuchs 2013:29ff). Han menar att optimismen kring digitaliseringen är orealistisk eftersom att 

för uppnå deltagarkultur krävs det att en förändring sker i tillgången till kapital samt att det 

blir en mer jämställd fördelning utav det (Fuchs 2013:26). Internet kan förvisso ses som en 

kostnadsfri tillgång till information, men han menar att verkligheten ser annorlunda ut. 

Ökningen av användargenererat innehåll och fri tillgång till sociala nätverk och plattformar 

har lett till att publiken blivit ett kapital som säljs till annonsörer och det finns konstant en 

dold agenda med ett ekonomiskt motiv (Fuchs 2013:32).  

Snickars (2014) menar att digitaliseringen är ett framskridande faktum som inte kommer att 

stoppas utan endast utvecklas. Denna utveckling menar han har förändrat vårt vardagliga 

beteende på ett sätt vi ännu inte kan avläsa, hur vi påverkas av detta och eventuella 

konsekvenser det kan medföra (Snickars 2014:8). Idag råder det olika uppfattningar om 

digitaliseringen och det överflöd av information som finns. Det som kännetecknas 

digitaliseringen är snabb, konkret och intresseväckande information, vi har helt enkelt inte 
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“tid” eller ro att läsa långa stycken utan vill direkt få en övergripande uppfattning när vi 

orienterar oss digitalt. En hemsida till exempel måste därför ha en attraktiv layout som fångar 

den tilltänkta kundens intresse och helst överträffar de förväntningar kunden har får företaget. 

Samtidigt måste innehållet vara anpassat till ändamålet, det bör finnas tillräckligt med 

information för att tillfredsställa, men utan att riskera att tråka ut kunden (Snickars 2014:33). 

Dino Viscovi och Malin Gustafsson (2013) diskuterar i sin artikel hur digitalismen har 

påverkat digitala medier med ett mer användargenererat innehåll, där innehållet utformas efter 

läsaren och dess intresse. Fördelen med detta menar de är delaktigheten och den kommersiella 

aspekten då de inkluderar läsaren på ett annat sätt. De blir mer mottagliga och en relation 

skapas mellan publicerare och läsare. På så sätt påverkar digitaliseringen både innehållet i sig 

och hur det utformas(Viscovi & Gustafsson 2013:85). Ett problem med ett användargenererat 

innehåll är att innehållet i sig kan tappa trovärdigheten. Åsikter och liknande är lätt att 

publicera, men att utforma en konkret text med relevanta och trovärdiga källor är både svårt 

och något som väldigt få faktiskt gör (Viscovi & Gustafsson 2013:95f.).  

Digitalismen är en relevant teori för vår studie eftersom att den optimistiska synen på 

digitaliseringen på många sätt går hand i hand med content marketing. De båda teorierna 

menar att internet och dess utveckling har bidragit till att innehåll och information är mer 

tillgängligt för alla, samtidigt som kritiker till digitaliseringen ser det som en digital 

marknadsplats där stora aktörer försöker tjäna pengar.  

2.4 Semiotik 

Semiotik betyder läran om tecken och teckensystem, det vill säga hur olika tecken förhåller 

sig till varandra (Eriksson & Göthlund, 2004:38f). Tecken kan vara producerade i form av 

text, ljud eller bild och lämpar sig därför väl för vår undersökning (Eriksson, Göthlund.2004: 

34f). Bryman menar att allt innehåll består av tecken, och att varje tecken har sin egen 

betydelse (Bryman 2012:340f). Genom att titta närmare på hemsidornas innehåll där vi utgår 

från semiotiken som teori och metod kommer vi få en tydligare bild av hur och var content 

marketing används och kommuniceras.  

Vi har valt att utgå från Roland Barthes teori om semiotik. Barthes menar att ett tecken är allt 

som på ett eller annat sätt står för något annat. Det vill säga att allt är tecken. Dessa tecken 

kan delas in i två nivåer av mening; denotation och konnotation. Konnotationer är kulturellt 

förankrade och behandlar bilden eller textens merbetydelser och de associationer den bidrar 
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till. Denotation är tecknens grundförståelse och det som alla kan utläsa i ett innehåll (Eriksson 

& Göthlund, 2004:34f).  

Roland Barthes skriver även i sin bok Bildens retorik (2016) om förankring och relä. Detta är 

två olika funktioner som språket kan ha i kombination med bilder. Med relä menar Barthes 

förhållandet mellan bild och text, om texten exempelvis säger något som inte framgår i bilden 

bidrar det till ett nytt betydande element. Bilder och texter har alltså ett komplimenterande 

förhållande till varandra. Förankringens syfte är att texten leder läsaren mellan bildens 

innehåll och handlar om att språket pekar ut de huvudsakliga betydelsen i bilden 

(Barhes.2016:48ff).   
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3.0 Tidigare forskning    
I det följande avsnittet lyfter vi fram tidigare forskning som berör content marketing. 

Motivering till varför just dessa studier är lämpliga för vår uppsats finns under varje studie.  

3.1 Uppfattningar om content marketing 

Dr Jennifer Rowley (2008), professor vid Manchester Metropolitan University har i studien 

“Understanding digital content marketing” fokuserar på att hitta ett holistisk perspektiv på 

definitionen och karaktären av digital content marketing. Undersökningen syftar till att 

besvara vad den faktiska definitionen av digital content marketing är samt vilka 

kännetecken/särdrag som ska finnas för att det ska det ska definieras som content marketing. 

Rowley beskriver i sin avhandling att innehåll som kan definieras som content marketing 

måste på något sätt skapa värde hos mottagaren, att värdeskapande för kunden är en 

nyckelaspekt för att skapa framgångar inom affärsverksamheten. Hon skriver dock även att 

begreppet “värde” är ett område som är svårt att forska om, i och med att begreppet är ett 

subjektivt och dynamiskt koncept som utvecklas och förändras över tid. 

 

Vidare menar hon att digitaliseringen av innehåll har direkta konsekvenser för media-, 

publicerings-, och mjukvarubranschen samt att kunder har svårigheter med att fastställa 

begreppet “värde” i samband med digitalt innehåll eftersom att många föreställer sig internet 

som en informationstjänst som främst används för att tillfredsställa behovet av information. 

Detta är ett viktigt synsätt som vi med fördel kommer att kunna ha med oss i analysen av 

hemsidorna. 

 

Grunden i studien menar Rowley är att arbeta sig igenom frågeställningar för att utforska 

kärnan i digital content marketing och vilka konsekvenser det har för marknadsföring. Hon 

definierar innehåll som “not what the producer puts in, but what the customer gets out”, men 

menar samtidigt att ett återkommande problem för marknadsförare, när det gäller digital 

kommunikation, är att innehåll tenderar att bli det företaget publicerar, istället för det kunden 

får ut (Rowley 2008:520). Eftersom att många associerar content marketing med internet så 

argumenterar hon för vikten av att i arbetet med att skapa digitalt innehåll ska innebära att 

skapa närvaro, skapa relationer och att skapa värde. Hon menar att som kommunikationskanal 

så skiljer sig internet från andra kanaler då relations- och värdeskapande kommunikation är 

sammanflätat (Rowley 2008:530).   
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Kaba Rahim och Bechter Clemens utförde under 2012 en liknande undersökning, 

“Organizational Goals and Performance Measurement Criteria for Content Marketing” där 

forskarna har undersökt hur organisationer använder content marketing som en 

marknadsföringsstrategi för att attrahera och behålla kunder. Materialet består av en enkät 

som besvarats av ca 200 personer som arbetar med marknadsföring av något slag, där ca 70% 

av dessa var från Nordamerika och ca 30% från Europa. Undersökningen identifierar de 

huvudsakliga målen som organisationer har för sin content marketing-strategi och vanliga 

metoder för att mäta dess framgång. Utöver det så utreder studien olika kulturella 

uppfattningar mellan Nordamerika och Europa.  

 

Resultatet visar på att organisationer i första hand använder content marketing som ett verktyg 

för att generera leads, men även att de använder olika metoder för att mäta effektiviteten av 

olika content marketing-program, tex mängden trafik på hemsidan och antalet leads det 

genererar är de vanligaste mätningarna som görs. Rahim och Clemens menar att definitionen 

av content marketing är i huvudsak två ord; relevant och värdefull. De säger att i dagens 

moderna och digitaliserade samhälle har ett maktskifte skett från annonsör till konsument, och 

en förutsättning för att lyckas med att attrahera och behålla kunder är att leverera relevant och 

värdefullt innehåll till en specifik publik. Innehållet ska utbilda mottagaren, hjälpa dem att 

lösa problem, och bjuda in dem till att engagera sig i företagets varumärke (Rahim & Clemens 

2012:896).  

 

Forskarna anger att fördelen med content marketing är att då människor blir konstant 

stimulerad av reklam och marknadsföring så har de lärt sig att “tona bort” traditionell 

marknadsföring, där de menar att content marketing bjuder in till engagemang och hjälper 

kunden genom marknadsförings-bruset för att fatta välinformerade beslut. De trycker på 

vikten att producera web-relaterat innehåll eftersom att studier visar på att kundens 

efterforskningar kring produkter och företag i huvudsak sker på internet. Vidare menar de att 

organisationer använder content marketing-strategier av olika anledningar, vissa för att uppnå 

direkta mål medans andra ser det som en långtgående strategi för att bygga förtroende mellan 

företaget och kunderna (Rahim & Clemens 2012:897).  

 

Studierna är användbara och relevanta för vår undersökning eftersom dom både anger 

organisationers olika målsättningar med content marketing, samt vad som definierar ett 
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värdefullt innehåll och content marketing som begrepp. Studierna tar även upp olika 

svårigheter som kan upplevas med användandet av content marketing, vilket är intressant för 

oss att jämföra med respondenternas uppfattning.  

 

3.2 B2B-företags användning av content marketing 

Geraint Holliman och Jennifer Rowley gjorde under 2014  studien “Business to business 

digital content marketing: marketers’ perceptions of best practice” där dom undersökte digital 

content marketing i B2B-sammanhang. Det är den första forskningsstudien som utförts där 

man endast utgår från B2B-branschen. Intervjustudien syftar till att uppmärksamma 

fenomenet digital content marketing, skapa insikt och reflektion över hur de tillämpas samt 

erbjuda en teoretisk förståelse för begreppet i sig. Holliman och Rowley skriver i sin studie att 

B2B digital content marketing är en inbound marketing strategi som därmed ska lösa 

problemet i den alltmer nedåtgående spiralen när det kommer till traditionell marknadsföring 

(Holliman & Rowley 2014:269). Studien har genomförts på 15 nyckelinformanter inom B2B-

företag från USA, UK, och Frankrike och beskriver content marketing som en teknik som 

används framförallt på hemsidor och sociala medier för att skapa ett värdefullt innehåll. För 

att skapa värdefullt innehåll för en B2B-publik krävs det att företaget antar en mer 

“publicerande” roll, vilket involverar en utvecklad förståelse för målgruppens 

informationsbehov och hur deras köpresa ser ut. Värdefullt innehåll beskrivs vara användbart, 

relevant, intresseväckande och tidlöst. I studien diskuterar forskarna olika definitioner som 

florerar vad content marketing innebär, medans de förtydligar att användandet innebär att 

företag måste frångå den traditionella avbrytande och breda marknadsföringen som fokuserar 

på sälj och istället fokusera på sitt varumärke, bjuda in kunden och tillgodose den med 

engagerande innehåll. Att företag ska gå från säljande till hjälpande. I studien finns fyra steg 

inom content marketing som ska bidra till att skapa förtroende: 

(1) delade värderingar (med kunden) 

(2) beroendeförhållande (ömsesidigt värde i förhållandet) 

(3) kvalitativ kommunikation 

(4) icke-opportunistisk beteende 

Ett tillvägagångssätt som involverar dessa fyra element är särskilt användbart för B2B-företag 

på grund av den bredare involveringen i beslutsfattning och förlängda tidsramar gällande köp 

(Holliman & Rowley 2014:273). 
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Studiens resulterar i en slutgiltig definition om digital content marketing och har definierats 

utifrån intervjupersonernas svar: “B2B digital content marketing involves creating, 

distributing and sharing relevant, compelling and timely content to engage customers at the 

appropriate point in their buying consideration processes, such that it encourages them to 

convert to a business building outcome.” (Holliman & Rowley 2014:285) 

 

Ett synsätt på vad innehåll innebär beskriver de som följande; att du måste skapa innehåll som 

din publik vill ha och behöver. Ofta handlar det inte om den faktiska produkten eller tjänsten 

som du säljer, utan det handlar mer om publiken du försöker attrahera. Fördelarna med 

värdefullt innehåll menar Holliman och Rowley får du när innehållet är frekvent, har kvalité 

och är relevant. De menar även att de finns fördelar att variera innehållet utifrån olika 

plattformar, att använda en viss typ av genre på facebook eller twitter tex och en helt annat i 

ett nyhetsbrev. Vidare argumenterar de att det finns bevis för att de som arbetar med inköp på 

B2B-företag blir influerade från ett flertal olika källor, men använder ändå internet som den 

primära funktionen när de söker information. Att den typiska kunden har avklarat 60% av 

köpresan innan de kommer i kontakt med en leverantör (Holliman & Rowley 2014:274). 

Detta faktum påvisar hur viktigt det är att kunna tillgodose kunden med relevant och bra 

information/innehåll och stärker samtidigt vårt syfte med att göra översiktliga analyser av 

hemsidorna från de företag som vår studie inkluderar.  

 

Joel Järvinen och Heini Taiminen har även dom undersökt B2B-företags användning av 

content marketing i undersökningen “Harnessing marketing automation for B2B content 

marketing” som utfördes under 2015. Studien bygger på intervjuer med 

marknadsföringschefer i B2B-företag. Syftet med undersökningen var att analysera hur 

företagen arbetar för att leverera värdefullt och aktuellt innehåll, för att möta kundernas behov 

samt för att integrera content marketing i B2B försäljningsprocessen. Järvinen och Taiminen 

menar att content marketing är svårdefinierat begrepp men som många använder, och vill 

genom denna studie bland annat få en tydligare bild av hur marknadsförare som arbetar med 

content marketing fyller begreppet.  

 

I studien beskrivs B2B-content marketing som en metod för att skapa, distribuera och dela ett 

relevant och och högkvalitativt innehåll för att engagera kunder vid lämplig punkt i 

köpresan.  Innehållet ska vara  riktat till kunden på ett sätt som driver dem in i en relation med 
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företagen. Det är viktigt att uppdateringen sker ofta och regelbundet eftersom syftet även är 

att upprätthålla kundrelationer (Järvinen & Taiminen. 2015:168-169). 

 

Att content marketing går ut på att leverera ett högkvalitativt innehåll är något som flera 

forskare är eniga om, men i denna undersökning går man till botten med vad som menas med 

just högkvalitativt. Själva kvaliteten menar forskarna kommer när innehållet skapar värde för 

kunden och täcker dess behov snarare än att främja företagets produkter eller tjänster. Ett bra 

content marketing-innehåll fokuserar alltså aldrig på en produkter utan på att hjälpa kunden 

att lösa sina problem. Detta kan göras genom att lyfta och visa företagets expertis inom 

området genom goda råd och svar på frågor som kunder kan känna sig osäkra på. Rent 

konkret kan content marketing vara allt från bloggtexter till inlägg på sociala medier, 

nyhetsbrev eller digitala broschyrer, men det är viktigt att komma ihåg att det inte behöver 

vara det. Det är innehållet i sig som avgör om det är det content marketing eller inte. Ett 

säljande blogginlägg där man skryter om en viss produkt är inte content marketing, däremot 

om man lyfter ett problem och förklarar vilka fördelar en viss produkt kan medföra på 

problemet kan det klassas som content marketing eftersom det skapar värde för kunden som 

har det problemet.  

 

För att kunna identifiera vad som är ett värdefullt och relevant innehåll krävs det att företagen 

är medvetna om vilka man vill nå och vad dem är intresserade av. Detta menar forskarna att 

man får redan på genom att först arbeta fram en tydlig målgrupp och vilka som kan vara i 

behov av ens tjänster och varor. Därefter gäller det att aktivt lyssna, både i praktiken men 

även genom exempelvis övervakning på sociala medier och hemsidor där frågor och 

funderingar kan dyka upp. När man har tagit reda på detta kan man på ett enklare sätt uppfylla 

kundens behov och leverera ett värdefullt och relevant innehåll (Järvinen & Taiminen. 

2015:169).   

 

Dom här två undersökningarna är användbara till vår studie eftersom dom bland annat går 

igenom vad som definierar content marketing och tar upp konkreta exempel på hur innehållet 

ska utformas, hur ofta uppdateringen ska ske och vad som är viktigt att tänka på när man som 

företag vill lyckas med sin content marketing. Studierna kan även användas som måttstock för 

att se hur väl intervjupersonernas definition stämmer in på den här undersökningens samt till 

analysen av företagens hemsidor. Det är även intressant för oss då att dom belyser vissa 

utmaningar som finns och kan finnas i samband med content marketing gällande B2B-företag, 
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bland annat att det på något vis resultera i ekonomisk vinning, problemet med att skapa bra 

och kvalitativt innehåll och svårigheten med att förändra ett företags inställning från mer 

traditionell marknadsföring till långsiktigt arbete med content marketing. Dessa svårigheter 

kan vara betydelsefulla att ha förståelse för både när det kommer till våra intervjuer men även 

analyserna av hemsidorna. 
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4.0 Material 
I följande kapitel presenteras studiens material, urval och avgränsningar som genomförts för 

att besvara studiens frågeställningar och syfte.  

Intervjuer  

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har vi utfört fyra intervjuer med 

respondenter från fyra olika B2B-företag i Umeå. Intervjuerna längd varierade då den koraste 

tog 35 minuter och den längsta 60. Anledningen till att längden varierade var för att 

vi  utförde en så kallad semistrukturerad intervju där vi utgick från en intervjuguide med tre 

huvudteman. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att bilda ett material som 

studiens analys sedan kommer att bygga på. 

Vi har valt att låta företagen som ingår i studien att vara anonyma. Anledningen är att det inte 

är relevant till den här undersökningen. Företagen valdes utifrån bransch och storlek, inte för 

att vi ville veta hur ett visst företag arbetar. Att låta företagen vara anonyma gör att 

intervjupersonerna och företagen inte i efterhand kan kopplas ihop med svaren och 

undersökningen (Ekström & Larsson, 2010:74), vilket vi hoppas kan resultera i mer blottade 

och ärliga svar från respondenterna. För att göra det enkelt för alla har vi istället valt att 

använda företag A, B, C och D som benämning, där företag A är det minsta och företag D det 

största. 

Företag A är ett mindre B2B-företag som idag har 11 anställda. Merparten sitter i Umeå och 

resten i Örnsköldsvik. Företaget riktar sig lokal marknad.  

Företag B är ett medelstort B2B-företag med cirka 50 anställda. I Umeå sitter 46 personer 

och resten sitter på deras kontor i Luleå. Företaget riktar sig både till en lokal men även 

nationell marknad.  

Företag C-  är ett stort B2B-företag som finns runt om i Sverige och har idag över 300 

anställda. På avdelningen i Umeå sitter ca 25 personer. Företaget riktar sig även dom till en 

nationell marknad.  

Företag D- Är ett stort B2B företag som finns runt om i världen men har sitt huvudkontor här 

i Umeå. I umeå är det idag 37 anställda. Företaget riktar sig främst till både till en nationell 

och internationell marknad.  
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Innehållsanalys 

För att få en bild av hur de utvalda företag använder sig av content marketing i sin digitala 

marknadsföring har vi valt att analysera företagen primära marknadsföringskanal, som visade 

sig vara deras hemsidor. I materialet ingår startsidan tillsammans med de delar av hemsidan 

som vi eller företagen själv menar att content marketing används.  

Målet är materialet ska hjälpa oss att få en övergripande bild över hur företagen tillämpar 

content marketing i praktiken. Det ska både fungera som ett komplement till intervjuerna för 

att få ett bredare material, men även för att se om det som intervjupersonerna menar är content 

marketing på deras hemsidor verkligen stämmer in på forskningens definition av begreppet.   

4.1 Urval och avgränsning  

I studien har materialet på många sätt avgränsats för att undersökningen inte ska bli för stor. 

Det har hela tiden varit en avvägning eftersom studien måste anpassas till de ramar och 

förutsättning som ges till en kandidatuppsats. Content marketing är ett väldigt brett område i 

sig och går att undersöka på väldigt många olika sätt, men för att avgränsa studien har vi valt 

att endast undersöka B2B-företag. Detta eftersom content marketing är ett relativt outforskat 

område i B2B-sammanhang. Holliman och Rowley menar att content marketing är svårare i 

denna bransch eftersom köpresan är längre och mer komplicerad men att det i sin tur gör 

användningen är desto viktigare (Holliman & Rowley.2014:270). 

När man gör urval till en kvalitativ undersökning vill man gärna ha en så stor variation som 

möjligt (Trost.2010:137) För att göra den här undersökningen bredare samt för att kunna 

besvara vår frågeställning och kunna jämföra om förståelsen och användningen av content 

marketing skiljer sig mellan små och stora B2B företag har vi valt att intervjua företag i alla 

storleksklasser. I analysen ingår därför ett mindre, ett medelstort och två stora B2B-företag. 

Enligt EU-kommissionen är antalet medarbetare ett mycket viktigt, grundläggande kriterium 

för att fastställa vilken kategori ett företag tillhör. Ett företag definieras som små företag om 

de har mindre än 50 medarbetare, ett medelstort ska ha mellan 50-250 och är det över 250 

klassas det som ett stort företag (EU-kommissionen 2016). 

Intervjupersonerna i studien har valts utifrån ett ändamålsenligt urval. Vid ändamålsenliga 

urval väljer man ut de personer som anses ha den kunskap som studien syftar till att 

undersöka. Kravet är att urvalet ska vara genomtänkt, men inte representativt. Anledningen är 

att intervjun ska bygga på personer som kan ge rätt information som i sin tur kunna besvara 
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studiens frågeställning (Hartman, 2004: 245f). Eftersom denna undersökning ämnar att 

undersöka hur företagen arbetar och uppfattar content marketing har vi därför valt att endast 

att intervjua personer som arbetar inom företagens marknadsavdelningar och därmed ansvarar 

för den digitala kommunikationen. Anledningen till att vi valde att intervjua och analysera 

fyra företag var främst på grund av studiens omfång och tidsåtgång. Vi ansåg att det vore mer 

fördelaktigt för studiens kvalitativa syfte att begränsa antalet företag för att kunna genomföra 

en mer grundlig analys. Eftersom att vi har valt att även göra en kompletterande 

innehållsanalys av företagens hemsidor så dessa två metoder tillsammans ge oss tillräckligt 

med material för att besvara studiens frågeställningar. 

Företagen som ingår i analysen har alla har kontor i Umeå. Avgränsningen gällande område är 

av ett bekvämlighetsurval då det underlättar för oss att intervjua och arbeta med företag som 

finns lättillgängliga. Dock är risken med ett bekvämlighetsurval att det inte ger ett 

representativt urval (Hartman, 2004:243-244). Det är något vi givetvis har i bakhuvudet, men 

eftersom detta är en kvantitativ undersökning så är det inte representativitet vi strävar efter i 

första hand, utan mer att skapa en förståelse.  
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5.0 Metod och tillvägagångssätt 
I detta kapitel presenteras de kvalitativa forskningsmetoderna som ligger till grund för 

uppsatsen. Metoderna som använts är kvalitativa intervjuer samt en övergripande kvalitativ 

innehållsanalys av företagens hemsidor. Avslutningsvis görs en diskussion kring metodvalen 

och tillförlitligheten.  

5.1  Kvalitativ forskningsmetod 

I denna studie har en kvalitativ forskningsmetod används. Ekström & Larsson (2010) menar 

att det är syftet som avgör valet av metod. Är syftet att få ett mätbart eller kvantifierbart 

resultat lämpar sig en kvantitativ metod bäst. Däremot om syftet är att få en djupare förståelse 

för något eller som i denna studie undersöka människors upplevelser och uppfattningar, är en 

kvalitativ metod att föredra. Ryen förklarar skillnaden mellan metoderna som att genom en 

kvantitativ metod vill man få en förklaring, medan en kvalitativ metod handlar om att få 

förståelse (Ryen 2011:15-16).  

I studien har vi använt oss av två olika metoder för att få en bredare förståelse och en bättre 

bild av forskningsproblemet. Metoderna som använts är en semiotisk text- och bildanalys 

samt kvalitativa intervjuer. Genom att kombinera dessa metoder får vi en djupare förståelse 

för företagens tankar och upplevelser av deras publicerade och kommunicerade innehåll men 

även vår uppfattning av vad vi kan urskilja i innehållet.  

5.2 Kvalitativa intervjuer 

För att kunna besvara studiens frågeställning om hur företagen definierar och använder 

content marketing i sin digitala marknadsföring har forskningsmetoden kvalitativa intervjuer 

använts. Intervjuer är den mest utbredda och dominerande metoden för insamling av kvalitativ 

data (Ryen.2004:11). I en kvalitativ intervju är frågornas utformning en viktig del eftersom 

det kan bidra till att svaren blir mer innehållsrika och utförliga, vilket i sin tur underlättar när 

man ska urskilja teman, resonemang och beteenden (Trost, 2010:32). Vi har valt att att 

genomföra semistrukturerade intervjuer för att få ett så nyanserat och kvalitativt material som 

möjligt. I en semistrukturerad intervju har respondenten själv möjlighet att bestämma och 

påverka vad som ska diskuteras (Hartman, 2004:280-281). Detta skiljer sig från en kvantitativ 

intervju där alla som blir intervjuade ska intervjuas på samma sätt och med samma frågor. 

Syftet med metoden är att vi ska få en djupare förståelse och insikt i företagens användning 

och förståelse av content marketing. Ekström och Larsson (2010) menar att kvalitativa 
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intervjuer är en lämplig metod om man vill undersöka människors uppfattningar och 

erfarenheter (Ekström, Larsson, 2010:54). Inför intervjuerna skapades därför en intervjuguide 

där frågorna placerades under tre olika huvudteman. Frågorna utformades på ett öppet sätt för 

att inte leda eller på något sätt påverka respondentens svar. 

Alla intervjuer har spelats in och vi har även fört små anteckningar under intervjun. Vi valde 

att delade upp det så att det framförallt var en person som ställde frågorna och den andra 

antecknade, men båda var ändå delaktiga i samtalet. Detta var för att inte respondenten, som i 

samtliga intervjuer var ensam, skulle känna sig underlägsen oss som alltid var två. Ekström 

och Larsson menar att detta är bra för att skapa trygghet hos intervjupersonen och för att få ett 

bra samtalsklimat som i sin tur leder till ett bättre resultat (Ekström & Larsson, 2010:73f).  

Efter intervjuerna användes inspelningen för transkribering. Det är viktigt att transkriberingen 

utförs så snabbt som möjligt för att inte missa reflektioner och tankar som uppkommit under 

intervjun (Ekström & Larsson, 2010:69. I transkriberingen har vi även tagit med pauser, skratt 

med mera som kan ha betydelse i analysen. 

5.3 Innehållsanalys  

I innehållsanalysen har vi använt oss av en semiotisk analysmetod när vi analyserade 

hemsidornas innehåll. Enligt Ekström och Larsson finns det två olika typer av 

innehållsanalys, en kvalitativ innehållsanalys och en kvantitativ innehållsanalys (Ekström & 

Larsson.2010:120f) Den sistnämnda används om man exempelvis vill räkna eller mäta ett 

förekommande fenomen i texter eller bilder, medan den kvalitativa metoden handlar om att 

tolka och granska material för att få förståelse för det och den kontext materialet finner sig i 

(Bryman,2004:66f).  I denna studie har en kvalitativ innehållsanalys använts för få en 

överskådlig uppfattning om hur B2B-företagen tillämpar content marketing i sina digitala 

kommunikation. Innehållsanalysen är ett komplement till intervjuerna. 

Innehållet kommer att undersökas, tolkas och utredas för att textens mening i sig ska kunna 

undersökas vidare (Ekström & Larsson, 2010:15).  En mening eller ett innehåll kan alltså inte 

endast undersökas genom observation, den måste tolkas, observeras och stödjas med hjälp av 

relevanta teorier (Hartman 2004: 273). I den här studien kommer innehållet på de utvalda 

företagens hemsidor att studeras utifrån ett content marketing-perspektiv, detta för att få en 

överskådlig uppfattning av hur företagen tillämpar content marketing i sin digitala 

marknadsföring. Genom att studera text och bild på digitala medieplattformar förutsätter vi 
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inte att kunna utröna hur innehållet mottas, men däremot hur det är utformat. I analysen 

kommer vi därför att utgå från några centrala begrepp inom semiotiken.  

Det första centrala begreppet är denotation, som är den första nivån och som analysen inleds 

med. Den innefattar det som konkret framställs och kan urskiljas i bild eller text. En 

beskrivning med hjälp av denotationer ska vara helt neutral och objektiv. Den andra nivån i 

analysen, den konnotativa nivån, beskriver mötet mellan innehåll och betraktare. Betraktaren 

tolkar tecken och utifrån sina egna värderingar och föreställningar som är kulturellt 

förankrade (Fiske 1997:118). Detta kan medföra problem vid en analys, då den kulturella 

aspekten kan generera i olika resultat beroende på vilken kulturell bakgrund läsaren har. Då 

den konnotativa nivån är föränderlig och skapar betydelse utifrån läsaren kommer den ge 

olika resultat beroende på vem som tolkat materialet (Ekström et.al. 2010:181). Det innebär 

att det som vi tolkar på hemsidorna på den konnotativa nivån, kan tolkas annorlunda av en 

person med en annan kulturell bakgrund.   

Förankring och relä är också två meningsfulla begrepp i vår analys. Att förankra något menar 

Barthes betyder att att man förtydligar något så pass att alternativa tolkningar inte 

förekommer (Barthes:1977:38ff ). Detta är något som är vanligt i reklam då ett textstycke 

under en bild kan av användas för att minska chansen att bli missförstådd. Reläteorin går ut på 

att texten och bilden kompletterar varandra för att förmedla ett mer kraftfullt budskap (Rose 

2007:87) och även detta är vanligt förekommande i reklamsammanhang. 

5.4 Metoddiskussion 

Något som är viktigt att tänka på när en studie görs är undersökningens reliabilitet, validitet 

och representativitet. Reliabilitet innebär att studien är trovärdig, att den kan genomföras flera 

gånger och av vem som helst. Validitet avsätter att studien är korrekt genomförd, att det finns 

en röd tråd och att man studerar det som var avsett att studeras. Med representativitet menas 

att urvalet ska vara representativ för resten av populationen (Hartman, 2004:146f). 

 

Patel och Davidsson (2003:103) menar dock att man i en kvalitativ intervjustudie inte behöver 

tala om dessa begrepp på samma sätt som i en kvantitativ undersökning. Reliabilitet är svår att 

mäta eftersom att man kan få olika svar på samma frågor från en och samma respondent, fast 

vid olika tillfällen. I en kvalitativ studie ses dock inte detta som något negativt utan mer som 

den unika situationen som råder vid intervjutillfället. Men vill man mäta reliabiliteten finns 

det ett mått som går att använda på en intervjustudie och det är att ytterligare en person finns 



23 

  

med på intervjutillfället. På så sätt kan man försäkra sig om att man har uppfattat allt korrekt 

(Patel & Davidson, 2003:101). För att öka reliabiliteten har därför båda författarna varit med 

på intervjuerna och dessa har även transkriberades efteråt. När analysen genomförts har vi 

tillsammans diskuterat hur vi bör tolka respondenternas svar för att vara så neutrala som 

möjligt. Trost menar även att om studiens resultat stämmer överens med tidigare forskning så 

stärker det i sin tur reliabiliteten (Trost, 2011:131f). Vi anser därför att studien trots att den är 

kvalitativ har hög reliabilitet.  

     

Eftersom varje kvalitativ studie är unik försvårar det även säkerställningen av validitet. Det är 

därför viktigt att försöka få en god validitet som genomsyrar forskningsprocessens samtliga 

delar. Det gäller att leverera en så bred bild som möjligt av ämnet samt att analysen har en 

inre logik för att de olika delarna ska relateras till en meningsfull helhet. En annan viktig del 

är att läsaren ska kunna bilda sin egen uppfattning om forskarens trovärdighet. I en 

intervjustudie menar Patel och Davidson (2003:106) att det därför är extra viktigt att 

intervjusvaren inte rycks loss från sitt sammanhang samt att forskaren har en bra mix mellan 

respondenternas svar och sina egna åsikter. 

 

När det kommer till studiens generaliserbarhet, kan även detta vara problematiskt bland annat 

eftersom urvalet av respondenter sällan sker systematiskt i en kvalitativ studie. Däremot kan 

en kvalitativ studie leda fram till en förståelse av ett fenomen som i sin tur kan användas för 

att förstå liknande kontexter (Patel och Davidson 2003:103–106). Målet med undersökningen 

är inte generalisera utan att skapa förståelse för hur det kan ser ut, och vad företagen som 

arbetar med content marketing upplever som svårt och då kanske även få en förståelse för 

varför. Det vi tolkar i en bild eller en text kan uppfattas helt annorlunda av någon annan. Det 

är svårt att säga att urvalet ska representera hur alla B2B-företag arbetar med sin digitala 

marknadsföring eftersom undersökningen bygger på en väldigt liten del av populationen 

(Ekström, Larsson. 2012;88). Bryman menar dock att studiens validitet blir hög om resultatet 

stämmer överens med syftet och besvarar studiens frågeställningar, det vill säga studien håller 

sig till ämnet (Bryman. 2013:170f). 
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6.0 Analys och resultat 
Nedan presenteras först analysen av intervjuerna som genomfördes med fyra olika B2B-

företag. Efter görs en innehållsanalys av företagens hemsidor. Analysen har delats upp i olika 

teman för att göra det lättare för läsaren att förstå vad som analyseras. Vi vill dock poängtera 

att det som framkommer i analysen inte kan ses som absolut eftersom att det är våra tankar 

och kulturella uppfattningar som ligger till grund för analysen. 

6.1 Analys av intervjuer 

Under följande avsnitt redogörs det för den tematiska analysen av intervjuerna. Rubrikerna är 

framtagna i efterhand utifrån respondenternas intervjuresultat. 

6.1.1 Innehåll 

Nedan besvaras frågan om hur företagen definierar ett content marketing-anpassat innehåll. 

Eftersom att under samtliga intervjuer gick diskussionen olika gällande begreppet “innehåll” 

och “content marketing” har vi valt att tematiskt strukturera analysen för att få en så pass 

tydligt överskådlig blick som möjligt. 

 

Ett gemensamt tema för samtliga företag var att dem direkt refererade till innehåll som något 

digitalt, vilket är intressant med tanke på att det inte på något sätt framgått att studien eller 

intervjun skulle beröra det digitala innehållet eller marknadsföringen. Så att samtliga 

intervjupersoner endast diskuterade deras digitala innehåll och strategier kring detta anser vi 

är högst intressant. Det resultatet gör att vi tydligare kan förknippa Snickars (2014) teori om 

digitalismen och hur dess utveckling får ett samband till content marketing som strategi. I 

intervjuerna så såg vi ytterligare ett mönster vid definitionen av innehåll mellan tre av 

företagen, de pratade om innehåll som något som ska vara intresseväckande för kunden och 

stärker företagets varumärke. Detta synsätt på innehåll stämmer väl överens med Järvinen och 

Taiminens (2015) definition, då de menar att det är innehållet i sig som avgör om det är 

värdefullt eller inte, och att ett säljande inlägg exempelvis inte är ett bra innehåll. 

 

“Det viktigaste är att innehållet är säljstöttande och att det genererar i 

affärer” - Respondent från företag C 

 



25 

  

Det var intressant nog endast ett av företagen som nämnde att innehåll ska vara utformat för 

ett ekonomiskt syfte. Egentligen bör alla företag se på innehåll utifrån den synen då det är 

företagens huvudsyfte, att generera i affärer. Leibtag (2013) menar att innehåll alltid ska gå i 

linje med företagets syfte och att alla företags syfte i slutändan är att det ska ge en ekonomisk 

avkastning. Något annat som var intressant ur ett marknadsföringsperspektiv var att ett av 

företagen (FA) poängterade hur viktigt det är att inte innehållet får uppfattas som ‘skrytigt’. I 

traditionell marknadsföring utgår man oftast från företaget och fokus ligger på att väcka 

uppmärksamhet och övertyga kunden med hjälp av kraftfulla citat och nyckelpersoner att det 

är just det företagets produkter eller tjänster kunden  ska välja (Vastergaard & Schroder 

1985). Men genom att motsätta sig detta så tyder det på en förståelse och en önskan om att 

ingå i en mer modern marknadsföringsstrategi, som content marketing exempelvis. 

 

Två av företagen diskuterade kring vikten av att språkbruket är enkelt, tydligt och framförallt 

anpassat till kundens olika kunskapsnivåer. De menar att det är viktigt att de som besöker 

hemsidan förstår vad som menas och erbjuds. Det största företaget har exempelvis, med sin 

internationella marknad, översatt allt innehåll på hemsidan till fem olika språk. 

 

“Vi arbetar med att förenkla språkbruket och göra det enklare för den 

som inte är van vid den typen av terminologi….Sen ju längre in man 

kommer på hemsidan desto mer avancerat ska det bli”- Respondent 

företag D 

 

Att innehållet ska vara anpassat efter olika kunskapsnivåer är något som både Rosengren och 

Sjödin (2011) samt Lebitag (2013) förespråkar är viktigt för content marketing. Det andra 

företaget (FB) som diskuterade språkets värde för innehållet beskrev att de har tagit hjälp av 

externa resurser för att lära sig att skriva och bearbeta texter för innehållet ska bli så och 

intresseväckande som möjligt. Att utforma texter utifrån olika kunders behov och intressen är 

vad Rowley (2008) och Leibtag (2013) menar att innehåll är, något som ska utgå från kunden 

och inte företaget. Det kan vara allt från produktinformation som är viktigt för kunden att 

veta, till att uppdatera från event som företaget befinner sig på. Men genom att anpassa 

innehållet och dess format utifrån från kunden så ökar chansen för ett positivt mottagande av 

information. Men innehåll handlar om mer än bara text, i intervjun med ett av företagen så 

menar de att det är viktigt med den grafiska profilen för att innehållet ska gå i linje med 

företagets varumärke och därför måste enkelheten lysa igenom även där. Detta är vad Stephen 
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Gamble (2016) är inne på i sin teori om visual content marketing. Gamble menar att för att 

företag ska lyckas med sin content marketing så bör även det visuella inkluderas, och att det 

bästa sättet att lyckas att tilltala betraktaren är genom att använda sig av bild och grafiska 

hjälpmedel för att förtydliga och förenkla företags innehåll. 

6.1.2 Content marketing 

Som vi har varit inne på tidigare är content marketing idag den största trenden inom 

marknadsföring. Begreppet har blivit ett modeord i marknadsförings-världen, men frågan är 

om det används utan djupare förståelse för dess specifika mening. Nedan undersöker vi därför 

frågan om hur företagen definierar och uppfattar content marketing. Holliman and Rowley 

(2014:285) menar att de flesta företagen idag påstår att dem arbetar med content marketing, 

men här vill vi ta reda på hur de intervjuade företagen definierar begreppet.  

 

Vad vi direkt kan avläsa är att samtliga företag känner till och menar sig använda content 

marketing. När frågan ställdes om de hört talas om begreppet svarade alla otvetydigt “ja”. Vi 

förvånades en aning över detta då vi hade räknat med att åtminstone ett av fyra företag 

antingen inte kände till, eller åtminstone inte menade sig arbeta konsekvent med begreppet. 

När dock respondenterna skulle förklara sin definition av begreppet och strategin så skiljde 

sig det sig åt mellan företagen. Det som var gemensamt för samtliga var som vi nämnde i 

föregående stycke att de refererade content marketing som det digitala innehåll på deras 

hemsidor som utformats särskilt för att frångå den traditionella typen av innehåll, tex 

reportage, blogg etc.   

 

Endast ett av företagen definierade content marketing som en långtgående strategi, vi fann det 

intressant att detta företag var det största företaget. När vi ställde frågan svarade de följande  

 

“För oss handlar det primärt om att bygga vårt varumärke och vår 

trovärdighet som en aktör på marknaden”.- Respondent Företag D 

 

De var de enda som relaterade till begreppet utifrån ett långsiktigt perspektiv, eller för att 

stärka sitt eget varumärke för den delen. Deras definition faller in under den värdeskapande 

logiken som Rosengren och Sjödin (2011) diskuterar i sin bok, att fokus ligger på långsamt 

varumärkesbyggande istället för snabbt direktsälj. Det näst största företagets (FC) definition 

skiljde sig också avsevärt från de övriga respondenternas. De angav i intervjun att de var väl 
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införstådda i begreppet och dess användning samt att de aktivt arbetar med content marketing. 

Inledningsvis trodde vi att det stämde överens med verkligheten, men något vi fann intressant 

ur ett analytiskt perspektiv var att deras definition som ligger längst ifrån forskningen och 

teoretikernas definition. Företaget beskriver content marketing som publicering av innehåll 

som ska beskriva företaget men framförallt att det handlar om att väcka uppmärksamhet 

genom att ‘pusha’ för saker företaget gör och målet är att det ska generera i säljsiffror. Vi 

kunde inte koppla det svaret till någon definition som behandlar content marketing, men såg 

istället likheter med typisk traditionell marknadsföring. Enligt Vaastergard och Schroder 

(1985) så finns det fem steg att följa; primärt ska all marknadsföring ämna till att skapa 

uppmärksamhet, väcka intresse och tillfredsställa behov, skapa övertygelse och uppmana till 

handling. Baserat på den genomgående känslan i intervjun så upplevde vi att företaget hade 

ett tydligt fokus på sig själva och vad de ville delge till deras kunder, att uppmärksamma och 

övertyga dem om företagets produkter och tjänster. När vi ställde frågor som rörde 

målgruppen fick vi svävande och osammanhängande svar, vilket vi tolkade som att de inte 

visste alt. var intresserade av målgruppens perspektiv. Detta blir direkt något som motsätter 

sig content marketing som strategi eftersom att det i första hand handlar om att utgå från 

kunden och utforma material och innehåll utifrån dem. 

 

Enligt Holliman & Rowleys (2014) teori ska content marketing i första hand ska skapa värde 

och förtroende. För att ett företag ska lyckas med detta så pekar de på fyra element som kan 

hjälpa B2B-företag med just detta arbete, bland annat genom att använda sig av kvalitativ 

kommunikation och att ha delade värderingar med kunden (Holliman & Rowley 2014:273). 

De båda mindre företagen stämde i större utsträckning närmare denna definition än de övriga 

företagen. Båda dessa företag benämner content marketing som en strategi för att utforma 

digitalt innehåll för att skapa ett förtroende och tillit till kunden. Och för att kunna genomföra 

detta måste de utforma innehållet på ett enkelt och målgruppsanpassat sätt, så att kunden 

förstår. De som skiljde sig mellan respondenternas svar var att det minsta företaget såg det 

som problematiskt att lyckas med content marketing eftersom att det krävde för mycket 

resurser av företaget.  

6.1.3 Målgrupp 

Eftersom att content marketing i stor utsträckning handlar om att utgå från kunden i 

utformandet av innehåll, att skapa värdefullt innehåll för att generera och bibehålla kunder, så 
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blir det intressant att se hur företagen definierar ‘kunden’. Vem är deras målgrupp och vilka 

eventuella tankar finns det kring den?  

 

Gemensamt för samtliga företag att ingen av dem initialt hade en specifik målgrupp. Snarare 

menade samtliga att deras målgrupp var så pass omfattande och bred att det var svårt att 

smalna av den och anpassa sig till en specifik målgrupp. Vi fick känslan av att samtliga 

företag upplevde att det kunde vara en nackdel att specificera målgruppen, att genom att göra 

det så begränsade de sig själva och kunde tappa potentiella kunder. Dock menar Rosengren 

och Sjödin (2011) på motsatsen då innehåll som utformas för att skapa värde med fördel kan 

rikta sig till en smalare målgrupp. Holliman & Rowley (2014) menar att det krävs att företaget 

skapar förståelse för målgruppens informationsbehov samt hur deras köpresa ser ut. Även 

Rahim och Clemens (2012) skriver i sin studie att en förutsättning för att lyckas attrahera och 

behålla kunder så måste ett relevant innehåll levereras till en specifik publik, alltså måste 

målgruppen definieras för att lyckas med sin content marketing. Så forskarna är eniga om att 

en definierad målgrupp är en fördel, om inte nästan ett krav, för att arbetet med content 

marketing ska lyckas.  

 

“Våra produkter används i alla typer av branscher och av både stora 

och små företag. Så, det gör att vi får tänka väldigt brett.”-Respondent 

Företag D 

 

Vid lite närmare efterforskning och med hjälp av följdfrågor så kunde ändå företagen 

redogöra för en lite mer specificerad målgrupp, men samtliga var ändå noga med att poängtera 

att de inte vill utesluta någon specifik bransch. Det två av företagen var överens om var att om 

de skulle ringa in målgruppen något, så var deras primära kunder IT-chefer och beslutsfattare 

för inköp. Ett företag hade särskilt svårt att ringa in en målgrupp, de menade att alla var i 

behov av deras produkter och tjänster, trots att dessa lösningar kunde kosta upp mot miljontals 

kronor. Vi tror att det företaget med fördel skulle behöva se över sin målgrupp och få 

förståelse för vilka dem är. Som Holliman och Rowley (2013) nämner ovan så handlar det om 

att försöka få förståelse för kunden, vad hen vill och behöver veta, för att kunna skapa ett 

värdefullt innehåll. Det vi finner intressant med detta är just att forskningen tydligt pekar på 

fördelarna med att definiera en tydlig målgrupp, men att ingen av företagen, varken de minsta 

eller de största har någon som helst utarbetat definition på vem de ska försöka rikta sitt 
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innehåll till. Hur ska ett värdefullt innehåll kunna skapas om man inte vet vem som är avsedd 

läsare?    

 

6.1.4 praktiskt arbete  

Nedan besvaras frågan om hur företagen praktiskt arbetar med content marketing i sin digitala 

marknadsföring. Ovan har vi presenterat de olika företagens definition av vad de anser att 

content marketing är, samt ytterligare termer som har betydelse för strategin. Nu ska vi titta 

lite mer ingående på hur de själva anser att de tillämpar content marketing i praktiken, vad för 

typ av innehåll på deras hemsidor som de refererar till som content marketing. Resultatet av 

detta blir intressant att jämföra med innehållsanalysen av hemsidorna. 

De två mindre företagen hade ingen uttalad strategi för hur eller vad för innehåll ska 

publiceras och ingen av dem tar heller någon extern hjälp för sitt arbete med content 

marketing. Gemensamt för dem båda var att de angav sig ha begreppet i bakhuvudet när de 

arbetade med sitt digitala innehåll. Järvinen och Taiminen (2015) poängterar i sin studie att 

content marketing måste ske ofta och regelbundet för att upprätthålla en kundrelation. Detta är 

något som ingen av de mindre företagen gör. Båda företagen anger att det framförallt handlar 

om resursbrist, det minsta företaget (FA) säger i intervjun att de är medvetna om vad som ska 

göras och att det bör ske oftare men i dagsläget ser det ut såhär pga brist på ekonomiska 

förutsättningar. Det andra företaget anger att de vill utvecklas och bli ännu bättre på sitt arbete 

med mer kontinuerlig uppdatering, men att även dem begränsas av resurser dock i form av 

personal.  

“vi behöver kommunicera bättre, men jag har inte tid eller pengar att 

fixa det. Men vi skulle behöva någon annan än jag med kompetensen att 

styra upp det.”-Respondent Företag A 

De två större företagen menade sig ha en uttalad strategi i sitt praktiska arbete med content 

marketing. Däremot som vi nämnde ovan går ett av företagen (FC) till stor del emot content 

marketing som strategi. Detta märktes även i hur de angav sig arbeta rent praktiskt med 

begreppet, i intervjun säger de att deras strategi framförallt handlar om att ‘pusha’ för 

företaget på olika sätt, vilket vi inte kan hålla med om att det ska vara content marketing. Det 

största företaget däremot har den tydligaste strategin för hur de tillämpar content marketing i 

praktiken. De har arbetat fram en youtube-serie i 6 delar som man kan ta del av på hemsidan 
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och i serien belyser de vanliga problem kunder stöter på och presenterar pedagogiska 

lösningar till dessa. Utöver det så publicerar de även små berättelser som skrivits av kunder 

samt ‘tips och trix’ för kontexten som företagets produkt används till kan förbättras. Detta är 

content marketing i sin renaste form, enligt Holliman och Rowley (2014). Den mest allmänna 

definitionen av digital content marketing är; “skapande och distribuerande av utbildande 

och/eller lockande innehåll i ett flertal format för att attrahera och behålla kunder” (Holliman 

& Rowley 2014:285). Att sätta in en produkt eller tjänst i en kontext som upplevs tilltalande 

för kunden utan att vara uppenbart säljande är därmed content marketing.  

“...det innehåll vi producerar ska nå rätt personer och rätt målgrupp. 

Så att det når leads och att dom hittar oss så att vi inte behöver hitta 

dom.” -Respondent Företag B 

Det var endast ett av företagen som tar upp att de arbetar med ‘personas’ för att anpassa 

innehållet på hemsidan till en specifik målgrupp. Detta är enligt Rosengren och Sjödin (2011) 

ett mycket bra sätt att skapa värdefull information anpassat till mottagaren. Företaget har 

definierat tre olika personas som de anpassar allt innehåll efter på hemsidan. Den första är den 

‘okunnige’, det ska finnas information som är enkel i sitt utformande, intresseväckande och 

som ändå tilltalar en kund som inte är påläst om företaget eller de tjänster/produkter de 

erbjuder. Deras andra persona är ‘supernörden’, för den som är extremt insatt i ämnet ska 

hemsidan tillhandahålla information som denna intresserade person enkelt ska kunna navigera 

sig vidare till och ta del utav. Den tredje och sista personan är ‘chefen’: denna person är 

kanske beslutsfattare och har en viss typ av grundkunskap inom ämnet men intresserar sig 

mer för praktisk information. Genom att utforma innehåll på det här sättet kommer man 

närmare kunden och har högre sannolikhet att lyckas med sin content marketing. 

Det minsta företaget i studien var ensamma om att nämna den ekonomiska aspekten i arbetet 

med content marketing som något problematiskt då de menade att eftersom det inte fanns en 

tillräckligt tydlig eller direktverkande avkastning på arbetet med content marketing var det 

svårmotiverat att lägga ner tid och pengar på det. De övriga ansåg snarare strategin som något 

självklart och en viktig del för att bedriva marknadsföringsarbetet. Detta fann vi intressant, 

men om det berodde på företagets storlek, ägarens prioriteringar är svårt att avgöra utifrån en 

så pass småskalig studie som denna. Rahim och Clemens (2012:901f) studie visade resultat på 

att företags primära mål med content marketing var att generera leads. Detta var också tre av 

företagens (FA, FB och FC) uttalade huvudsyfte i sitt arbete med content marketing, att nå 

leads samt att få dem hitta till hemsidan för att det slutligen ska leda till kontakt med säljare. 
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Det största företaget angav att det primära målet med content marketing var att bygga och 

stärka varumärket över tid, något som indirekt genererar i leads fast med ett mer långsiktigt 

perspektiv. 

6.1.5 Kanalval och praktiskt arbete  

I takt med att digitaliseringen breder ut sig och de mer traditionella medierna och 

marknadsföringen får ger vika för nya, snabba digitala medier och plattformar så förändras 

vårt beteende. Vi kan ännu inte avläsa vilka eventuella konsekvenser det kan medföra eller 

hur vi påverkas av detta, vi kan bara försöka anpassa oss för att försöka få ut så mycket som 

möjligt utav det (Snickars 2014:8). En ny marknad innebär en ny marknadsföring, och där står 

content marketing fokus. Att välja vilka kanaler ett företags innehåll ska synas i är en viktig 

del i content-strategin och därför har vi valt att belysa detta. 

Lindenius (2012) argumenterar att med ny teknik följer ofta en övertro till den. 

Digitaliseringen och web 2.0 kan alltså leda till att företag får en orealistisk tilltro till deras 

hemsida och att genom ett frekvent och kvalitativt arbete med denna så kommer det lösa 

företagets kommunikativa problem. Samtliga företag angav sin hemsida som deras absolut 

primära kommunikationskanal och den kanal där de i störst utsträckning arbetar med content 

marketing. Två av företagen menade att det inte fanns någon anledning att fokusera på 

traditionella medier såsom tidningar eller liknande eftersom att det inte ingick i deras strategi. 

De använder olika kanaler utifrån vilket innehåll som ska publiceras, så att det är innehållet i 

sig som styr kanalvalet och inte tvärtom. Detta är en strategi som stärks av Holliman & 

Rowley (2014) som menar att innehåll gärna får utformas olika beroende på kanal, att ett 

nyhetsbrev har ett mer auktoritärt och informativt innehåll då istället ett facebookinlägg ska 

vara mer lättsamt och underhållande (Holliman & Rowley 2014:273). 

“hemsidan är absolut vår primära kanal. Sen har vi ju även som alla 

andra företag sociala kanaler som vi använder oss för att synas” -

Respondent Företag C 

Vi tyckte att det var intressant att alla företag använde sig av hemsidan som sin primära kanal, 

något som vi också fann intressant var att samtliga hade antingen planer på, eller arbetade 

med att utveckla sin hemsida. De två större företagen uppgav att hade planer på relativt stora 

förändringar när det kom till sina hemsidor och att dessa förändringar höll på att genomföras 

vid intervjutillfället. Arbetet handlande i första hand om att utveckla hemsidan för att få ett 

mer content marketing-vänligt innehåll anpassat efter målgruppen. Detta stämmer väl överens 
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med Rowleys (2008) utlåtande om att innehåll är bara innehåll om det inte har något värde för 

kunden. De två mindre företagen inte hade lika omfattande förändringar planerat, men båda 

angav ändå att hemsidan skulle på ett eller annat sätt göras om, också för att få innehållet mer 

användarvänligt och att i större utsträckning använda sig av content marketing på hemsidan. 

Christian Fuchs (2014) ställer sig kritiskt till optimismen kring digitaliseringen. Han menar att 

bara för att innehåll och information kan ses som kostnadsfritt på internet betyder det inte att 

det är det. Att det finns överordnader med en dold ekonomisk agenda och att kunden endast 

anses som ett kapital. Att därför tro att ett företag arbetar fram en hemsida som är helt 

utformad för kundens skull är orealistiskt, eftersom att i slutändan handlar det om att företaget 

i fråga ska gå med ekonomisk vinst.  

När det kommer till övriga kanaler utöver hemsidan så anger samtliga företag att Facebook är 

den sekundära kanalen. Dock är det endast det största företaget som uppdaterar och använder 

sig frekvent av den kanalen (ca 2 gånger i veckan) och var därmed det enda företaget som inte 

såg några behov av förbättring eller utveckling i sin kanalstrategi. De övriga företagen anger 

dock att arbetet med Facebook är något de både vill och bör förbättra. Forskare har sett 

fördelar med att använda sig av olika plattformar och variera innehållet efter dessa kanaler 

(Holliman & Rowley 2014:275f). Så ur ett content marketing-perspektiv skulle det alltså vara 

positivt om företagen ökade sin aktivitet på t.ex. Facebook. Ingen av de fyra intervjuade 

angav att de använde sig av Instagram och varken det största eller det minsta företaget hade 

ett Twitter konto. Lite förvånande tyckte vi att det största företaget inte hade ett, med tanke på 

att de är ett så pass stort företag med kunder över hela världen. Däremot angav företaget att de 

hade en särskild kanal för sina kunder i Kina. 
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6.2 Innehållsanalys av företagens hemsidor  

Vi kommer i det följande kapitlet att analysera hur content marketing används på företagens 

hemsidor. Kapitlet inleds med att vi på en denotativ nivå analyserar samtliga startsidor. 

Därefter kommer vi att diskutera och analysera innehållet och utformningen av startsidorna på 

en mer konnotativ nivå och efter det redogör vi för content marketing på andra delar av 

hemsidan. Vill vi dock belysa att det som framkommer i analysen inte kan ses som absoluta 

eftersom det är våra tolkningar som ligger till grund för innehållsanalysen. 

6.2. Startsidor  

Nedan analyseras startsidorna på en denotativ nivå. 

 

Bild 1: Företag A                  Bild 2: Företag B 

 

Bild 3: Företag C                 Bild 4: Företag D 

Företag A  

På den denotativa nivån kan vi se att det är en svart bakgrund och texten är grå, röd och vit. 

Vi möts av en bild och på bilden sitter två män i en soffa med en dator framför sig. Båda 

männen ler. Det finns ett citat som är placerat på bilden och ovanför en menyrad. När man 

scrollar kommer ett bildspel där dom anställda på företaget introduceras med några få rader. 

Längst ner presenteras företagets samarbetspartners och en kort text om vad företaget 

erbjuder.  

http://www.synonymer.se/?query=introducera
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Företag B 

Bakgrunden på hemsidan är svart och grå och texten svart, vit och gul. På startsidan finns en 

bild på flera får och ett av fåren tittar in i kameran. Under headern är det ett rullande bildspel 

med nyheter och 11 bilder. Under bildspelet kan man klicka sig vidare till kunskapslådan som 

analyseras i nästa steg. Under kunskapslådan är det en svartvit bild på en mans ansikte och 

bredvid honom är ett kursivt citat. 

Företag C 

Bakgrunden på startsidan är ljus och texten är svart och orange. Ovanför menyraden finns en 

header med två bilder, den ena på en karta och den andra på några människor som befinner 

sig i skogen. Det finns även en annan bild centralt på sidan med en man som sitter i en kanot. 

Både över under och på sidorna av bilden finns det text. Längst ner på sidan är det tre små 

bilder med vit text på.  

Företag D 

Startsidan har en vit bakgrund med orangea menyer och svarta samt vita och svarta texter. 

Under menyraden finns ett bildspel bestående av tre bilder. Varje bild har text på sig. På 

bilderna kan vi se produkterna som företaget säljer. Längst ner på startsidan finns det sida sju 

bilder som man kan klicka sig vidare på till andra delar av hemsidan.  På väster sida är det tre 

olika textstycken med fetstilta rubriker och undertexter. 
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6.2.1 Konnotativ analys av startsidor 

Bild 1: Företag A                Bild 2: Företag B 

Bild 3: Företag C                Bild 4: Företag D 

 

När det kommer till tillämpandet av content marketing på företagens startsidor skiljer det sig 

relativt mycket företagen emellan, både om vi ser till det visuella men även när det kommer 

till innehållet. Tre av företagen har en enkel och lättnavigerad layout och vi upplever dem 

visuellt tilltalande tack vare bildspelen som ständigt är i rörelse och bidrar till ett interaktivt 

intryck. En bild väcker uppmärksamhet och underlättar ofta sökprocessen, något som är 

väldigt viktigt när det kommer till digital content marketing. Kunder har idag begränsat med 

tid och uppmärksamhet, oftast scrollar man runt och om inget sticker ut eller väcker något 

intresse söker kunden sig vidare. Att utforma innehållet på ett intressant och visuellt sätt är 

därför ett optimalt sätt att få kunden motiverad (Gamble. 2016:54). Det företag som vi inte 

upplever har en välarbetad och intresseväckande startsida och därmed går emot Gambles teori 

är FC. Då det är svårt att navigera sig på sidan på grund av alla underrubriker som tillhör 

menyraden samt den omfattande mängden text som gör att startsidan upplevs rörig och 

svåröverskådlig. Hade däremot innehållet varit strukturerat menar Rosengren och Sjödin 

(2011) att det stora mängden innehåll hade kunnat vara något positivt eftersom det gör det 

möjlig att fördjupa sig om man så vill.  
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Samtliga företag angav vid intervjuerna att dom har en väldigt bred målgrupp, Leibtag (2013) 

menar att det då är viktigt att informationen och innehållet är anpassat efter kundernas olika 

kunskapsnivåer. Hemsidan bör anpassas både efter nya och ovetande kunder men även för de 

mer etablerade och sökande kunderna. För de nya och ovetande kunderna är det på tre av 

företagens startsidor svårt att få en direkt uppfattning vad företaget erbjuder då det varken 

framgår i text eller bild, eller samspelet mellan dem. Detta är något som Roland Barthes 

(2016) skulle kalla för relä då förhållandet mellan bild och text inte samspelar. Tittar vi 

istället på FD’s hemsida så är både text och bild förankrade med varandra och det framgår 

tydligt vad de arbetar med. Produkterna som säljs visas upp i det interaktiva bildspelet, text i 

form av slogans förtydligar produkterna och sätter dem i kontext. Som Holliman & Rowley 

(2014) är inne på har kunder i snitt avklarat 60% av köpresan innan den kommer in på 

hemsidan. Det gör att den typen av information redan på startsidan är högst relevant för 

de kunder som redan har koll på det grundläggande om företaget. Snickars (2014) menar även 

att i och med digitaliseringen och det stora utbudet som idag finns att tillgå måste en hemsida 

ha en attraktiv layout som direkt fångar den tilltänkta kundens intresse. Informationen ska då 

vara anpassad till ändamålet och det får inte bli för mycket eftersom att vi idag direkt vill få 

en övergripande uppfattning av innehållet. 

 

Som Järvinen och Taiminen (2015) är inne på, är det innehållet i sig som avgör om det är 

content marketing eller inte. Genom att lyfta en produkt eller ett problem samt förklara 

eventuella fördelar, så kan det klassas som content marketing eftersom det skapar värde för 

kunden. När vi då tittar på företagens hemsidor så kan vi i två av dessa (FB och FD) 

tillhandahåller information som kan underlätta för kunden i form av problemlösande innehåll, 

både i form av gratis program som kunden kan ladda ner men även information om företagets 

produkter och dess egenskaper. Vi kan även se att företagen erbjuder både artiklar och 

reportage som är anpassat efter målgruppen. Rosengren och Sjödin (2011:201) förespråkar 

användandet och utformandet av personas när det kommer till utformningen av innehåll för att 

bemöta mottagaren på bästa sätt. Som företag borde de därför ta i beaktning att kunderna 

ligger på olika kunskapsnivåer och vill därför ta del av olika typer av material och innehåll.   

På två av företagens startsidor (FA och FB) kan vi se att dom använder ett säljande citat för 

att lyfta företaget i fråga. Det som skiljer citaten åt är att ena företaget har citerat en kund 

samtidigt som det andra är det företaget själv som står bakom. Dessa citat var dock placerade 
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längst ner på hemsidorna och blev därmed inte med på printscreenen av startsidorna. Se ny 

avbildning nedan.  

Bild 1: Företag A 

 

Bild 2: Företag B  

Att företag använder citat på det sättet är ett klassiskt angreppssätt som ingår i den 

traditionella marknadsföringen för att tilltala kunden och väcka uppmärksamhet. Enligt 

Vastergaard och Schroder (1985:65f) är det inom den traditionella marknadsföringen vanligt 

att använda en person med en betydande roll för att framstå som mer trovärdig. Vi anser 

däremot att det är svårt att avgöra huruvida citaten är content marketing eller inte. För om vi 

utgår från content marketing som teori, så menar Rowley (2008) att det är viktigt att 

“innehållet inte är vad företaget lägger in, utan vad kunden får ut” (Rowley 2008:520). 

Samtidigt som hon diskuterar att det svåra med att avgöra vad som är ett värdefullt innehåll 

eftersom att det är något subjektivt. Citatet som kommer från en kund skulle därför på ett sätt 

kunna vara content marketing, eftersom att det kan uppfattas som värdefullt innehåll för en ny 

kund. Men samtidigt räknas det inte som content eftersom att det är ett sätt som företaget 

försöker hävda sig själva och framstå som trovärdiga, något som stämmer överens med den 

traditionella marknadsföringen. 
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6.3.Content marketing på övriga delar av hemsidorna 

Nedan har vi plockat ut tre olika teman, blogg, videoklipp och reportage, som vi kunde 

urskilja på de resterande delarna av hemsidorna. Dessa teman anser vi passar under content 

marketing och nedan kommer vi att jämföra innehållet mot studiens teoretiska ramverk.  

6.3.1 Blogg  

Gemensamt för samtliga företag är att dom på hemsidan även har en blogg. Däremot varierar 

det lite mellan företagen vad dessa innehåller. Företag A, B och C har ett relativt likt innehåll 

då främst skriver om tips på bra appar, reportage och guider till tjänsterna som företaget säljer 

samt andra nyheter inom branschen som företaget är aktiv inom. Allt detta är egentligen det 

som Järvinen & Taiminen (2015:168) definierar som högkvalitativt innehåll eftersom det 

utgår från kundens behov snarare än att främja företagets produkter eller tjänster. Det som 

höjer content-värdet ännu mer är att innehållet är utformat på ett utbildande men samtidigt 

underhållande sätt vilket vi tror många kunder upplever som värdefullt. Inlägget har både 

bilder, videoklipp och texter som är formulerade på ett sätt som alla förstår, oavsett 

kunskapsnivå. Blogginläggen stämmer väl in på Rosengren och Sjödins (2013) definition där 

de menar att content marketing ska vara; utbildade, underhållande, välkomnande och 

inspirerande för kunden (Rosengren & Sjödin 2011:204f). Att erbjuda ett innehåll i utbildande 

syfte och som är anpassat efter olika kunskapsnivåer är något som även Leibitag (2013) 

förespråkar som viktigt inom content marketing.  

 

När vi ser till företag D´s blogg ser det dock lite annorlunda ut. Den största delen av bloggen 

består av länkar till deras egna Youtube-serie, som i sig har ett väldigt högt content-värde. 

Dessa filmklipp kommer vi att komma tillbaka till och analysera i nästa del av analysen. 

Utöver klippen finns det några få inlägg som till största del handlar om företagets utveckling 

och framgång. Innehållet i dessa inlägg blir därför inte lika högkvalitativt eftersom det snarare 

främjar företagets än att utgå från kundens behov eller intresse (Järvinen & Taiminen. 

2015:168).  

 

Inom både content marketing och digitalismen brukar man som tidigare nämnt tala om 

användargenererat innehåll som innebär att innehållet är utformat för att aktivera läsaren och 

är utformat efter dess intresse. Fördelen med detta menar Viscovi & Gustafsson (2013) är 

delaktigheten och den kommersiella aspekten då de inkluderar läsaren på ett annat sätt. De 
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blir mer mottagliga och en relation skapas mellan publicerare och läsare. På bloggar är det 

vanligt att man använder exempelvis kommentarsfunktionen för att inkludera läsarens åsikter. 

När vi undersökte denna funktion kunde vi dock se att det endast var två bloggar som gick att 

kommentera. Däremot kunde vi ändå hitta några synliga kommentar, vilket antingen kan bero 

på att ingen har kommenterat eller att företagen valt att inte ha dom synliga. Ett problem med 

content marketing och användargenererat innehåll menar Viscovi och Gustafsson är att 

företaget kan uppleva att de tappar kontrollen och att de får en lägre trovärdighet. Om någon 

exempelvis skriver en negativ kommentar som sedan en ny potentiell kund tar del av kan 

påverka företaget negativt, och detta kan vi tänka oss är en anledning till att företagen valt att 

inte ha ett kommentarsfält.  

Utöver innehållet i bloggarna kan vi se ett mönster mellan samtliga bloggar när det kommer 

till uppdatering. Bloggarna har varken uppdateras ofta eller regelbunden, vilket Järvinen och 

Taiminen (2015) menar är ett kriterium för att upprätthålla goda kundrelationer genom sin 

content marketing. Chockerande nog är endast företagen C som har publicerat ett inlägg sedan 

årsskiftet. Om vi sätter oss in i kundens perspektiv och leker med tanken att vi besöker 

bloggen för första gången, och ser att det senaste inlägget var publicerats för ett år sedan, då 

skulle vi direkt tappa intresset och slutat läsa eftersom informationen inte längre känns 

aktuell. Det upplever vi som en förlust eftersom innehållet egentligen är sådan som kunden 

kan uppleva som värdefullt.   

6.3.2 Videoklipp 

På två både företag C och D´s hemsida kan vi hitta content marketing i form av videoklipp. 

FD har till och med en egen youtube-serie där dom lyfter problem med företagets produkter 

och förklarar hur de går att undvika. Som Järvinen och Taiminen (2015) är inne på är det inte 

content marketing om klippen är skrytiga och hyllande till sina egna produkter, däremot när 

man gör som företag D och lyfter ett problem och förklarar vilka fördelar en viss produkt kan 

medföra på problemet kan det klassas som content marketing eftersom det skapar värde för de 

kunder som har liknande problem. Vi anser att klippen är ett smart drag av företaget eftersom 

det utgår från kundens intresse, samtidigt som de är utbildande och problemlösande. Klippen 

är även anpassade efter olika kunskapsnivåer då de använder allt från grafer till ritade bilder, 

kroppsspråk och text som förankras i bilden och  i sin tur underlättar förståelsen. Att erbjuda 

ett innehåll i utbildande syfte och som är anpassat efter olika kunskapsnivåer är något som 
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både Rosengren och Sjödin (2011) samt Lebitag (2013) förespråkar som viktigt inom content 

marketing.   

Det andra företaget däremot har inte publicerat filmklipp som dom själva ligger bakom, utan 

erbjuder istället utbildande klipp från youtube. Ett av klippen är exempelvis en video som är 

gjord av Microsoft där dem presenterar 4 steg för att minska dataintrång. Utbildande innehåll 

likt detta är värdefullt för kunden och därmed en viktig del inom content marketing (Lebitag. 

2013). Holliman och Rowley (2014) menar även att content marketing-innehåll inte 

nödvändigtvis behöver handla om företagets tjänster eller produkter utan kan med fördel vara 

utformad på ett sätt som anses skapa ett mervärde för kunden.  

Även Företag A har en kort videoklipp på sin hemsida som heter videoreklam. Vi anser dock 

inte att klippen ingår under content marketing då den mer stämmer in på traditionell 

marknadsföring. I traditionell marknadsföring utgår man oftast från företaget och fokus ligger 

på att väcka uppmärksamhet och övertyga kunden med hjälp av kraftfulla citat och 

nyckelpersoner att det är just det företagets produkter eller tjänster kunden  ska välja 

(Vastergaard & Schroder 1985). I klippet hyllar företaget sig själva och benämner sin service 

som världsklass. Klippet avslutas även med att dom säger att dom har 100% nöjda kunder.  

6.3.3 Reportage 

På tre av företagens hemsidor kan vi se att dem använder sig av reportage där dom bland 

annat intervjuar sina kunder. Företag A´s reportage består av intervjuer med en kund och en 

anställd. Inledningsvis presenteras konsulten och dennes roll i företaget och lite personlig 

kuriosa. Därefter beskriver kunden bland annat sina upplevelser tillsammans med företaget. 

Reportagen anser vi därför skapar mervärde då de kan skapa igenkänningsfaktor till nya 

potentiella kunder och delger ett mer ärligt och ofärgat intryck av företaget. Även företag D 

använder sig av liknande reportage där dom lyfter sina kunder. Till skillnad från företag A 

kan man läsa hitta reportagen redan på startsidan. FD har även gjort det snyggt med 

faktarutor, citat och bilder som både gör det visuellt tilltalande och lättöverskådligt. 

Gamble (2016) menar att det är visuell content marketing som kommer att ge resultat. Den 

visuella biten inom content marketing innebär att det används bilder och andra grafiska 

hjälpmedel för att förtydliga och förenkla innehållet, för att kunden vid en ytterst snabb 

anblick ska få en uppfattning om vad innehållet säger.  
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Det sista företaget som använder sig är reportage är FC. Även dom skriver om sina kunder 

men reportagen skiljer sig ändå från dom tidigare företagen då de är väldigt långa och 

omfattande. Företaget har exempelvis ett reportage där dom skriver om Annika Billstams 

karriär som elitorienterare och hur hon under karriär har samarbetat med företaget. Det kan 

vara och skapa mervärde eftersom det sätter företaget i kontext men problemet är att 

reportaget är 11 sidor långt, dock innehåller det både text och flera bilder. Vi upplever att det 

blir lite väl tungt och övermäktigt för att vara ett reportage. Som Snickars (2014) är inne på 

har vi idag varken tid eller ro att läsa långa stycken utan vill direkt få en övergripande 

uppfattning av innehållet. Trots att det är mycket bilder som gör det lite mer visuellt 

tilltalande så blir det ändå för mycket text emellan och väldigt mycket upprepningar som gör 

att vi tappar intresset. Sedan är det väldigt svårt att få en överblick av innehållet då det är så 

pass långt.  

Det som vi anser är bra med reportage och som vi tycker bidrar till ett högre content-värde är 

bland annat att nya kunder kan gå in och läsa om hur tidigare kunder har upplevt relationen 

med företaget. Sedan är det även intressant att frågorna till de anställda i företaget är 

utformade på ett personligt sätt och har därför inte ett tydligt syfte att främja företaget. Det är 

vad content marketing är enligt Holliman och Rowley (2014), att innehållet inte behöver 

specifikt handla om företagets tjänster eller produkter utan kan med fördel vara utformad på 

ett sätt som anses skapa ett mervärde hos kunden (Holliman och Rowley 2014:285) 
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7.0. Slutdiskussion 
 

Syftet med denna studie var att genom intervjuer samt innehållsanalys undersöka hur 

anställda på B2B-företag i Umeå uppfattar och beskriver content marketing, samt att 

analysera hur det används på företagens hemsidor. Vi önskade även undersöka om begreppet 

används och uppfattas olika beroende på företagens storlek. De tolkningar som gjorts i 

analysen är utifrån våra kulturella bakgrunder och de normer som vi är uppväxta med. Det gör 

att analysen hade kunnat ge en annan tolkning samt ett annat resultat om exempelvis en 

person med en annan kulturell bakgrund hade genomfört analysen.   

 

Resultatet av intervjuerna visar att samtliga företag menar att de använder content marketing i 

sin digitala marknadsföring och att det är ett begrepp som de är väl bekanta med. Dock 

definieras det väldigt olika företagen emellan och ett av företagens definition stämmer 

överhuvudtaget inte in på någon forskares eller teoretisk definition. När vi vägde in resultaten 

från innehållsanalyserna kunde vi tydligt se brister i hur företagen tillämpade strategin i 

praktiken, något vi anser beror på bristande kunskap om vad content marketing innebär. Det 

är intressant att samtliga kände till begreppet, även om de inte tillämpade det korrekt i varken 

praktik eller teori. Detta vi ser som studiens mest essentiella resultat, att företag känner till 

begreppet och att det är något det vill arbeta med för att få en så lyckad extern kommunikation 

som möjligt, men de kan inte tillämpa strategin då kunskap om den saknas. 

 

Analys av både intervjuer och hemsidor visar att det största företaget var det företag som hade 

absolut bäst uppfattning om content marketing och som dessutom tillämpade det i särklass 

bäst på sin hemsida. De var även det företag som använde sig kontinuerligt av en extern 

marknadsföringsbyrå och verkade generellt väldigt angelägna om att bibehålla ett starkt 

varumärke genom långsiktig och välarbetad marknadsföring. Vi tror att detta är på grund av 

att ett så pass stort och omfattande företag med kunder över hela världen har mer resurser att 

lägga på sin marknadsföring rent generellt. De har ‘råd’ att arbeta mer långsiktigt och kan 

dessutom ta del av fördelarna av arbeta med en extern aktör inom marknadsföring.  

 

Det var att även intressant att det endast var det minsta företaget som själva uppgav att de 

hade för lite resurser för att kunna arbeta aktivt och frekvent med content marketing. De var 

ensamma om att nämna content marketing som något ekonomiskt belastande. Ett mindre 

företag är känsligare och mer utsatt, men måste även arbeta hårdare och mer aktivt för att 
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skapa och bibehålla en stark ställning på marknaden. Det näst största företaget var de som var 

absolut längst ifrån den teoretiska förståelsen för content marketing samtidigt som de 

tillämpade det minst i praktiken. De ville under intervju påstå att de arbetar frekvent med 

strategin, men vid analysen kunde vi tydligt se att företagets definition var betydligt närmare 

den traditionella marknadsföringen än content marketing, de pratade mycket om att ‘pusha’ 

och hade väldigt svårt att definiera sin målgrupp, något som är avgörande för att lyckas med 

content marketing. Om du inte vet vem din kund är, kan du inte utforma innehåll som ska 

intressera den. Det näst minsta företaget upplevde vi hade en god insikt i content marketing 

och var dessutom medvetna om eventuella förbättringar som kunde genomföras. De ansåg att 

content marketing handlar mycket om innehåll och att det skulle vara anpassat efter kunden.  

 

I den översiktliga innehållsanalysen av företagens hemsidor kunde vi se att content marketing 

används till viss del, dock inte i lika stor utsträckning som vi hade förväntat oss efter 

intervjuerna då flera företag fick content marketing att låta som en självklarhet. Resultatet av 

innehållsanalysen visade att samtliga företag hade någon form av blogg och det var 

framförallt här som vi anser att företagen tillämpar content marketing mest. Bloggarna bestod 

av utbildande filmer, texter och bilder vilket stämmer väl in på vad som definieras som 

content marketing. Det som dock gjorde att det sjönk i content-värde var att dessa bloggar 

varken uppdateras regelbundet eller systematiskt. Ett av företagen hade inte skrivit i bloggen 

på över ett år och det var endast ett företag som hade publicerat något sedan årsskiftet. Vi 

tyckte att det var konstigt eftersom att företagen under intervjun berättade att dom undviker 

vissa sociala medier eftersom det kräver att man är aktiv. Men vi tänker att det är likadant 

med en blogg, ingen vill läsa ett inlägg som är skriven för ett år sedan. 

 

Resultatet av innehållsanalysen visade även att det egentligen bara var ett företag som redan 

på startsidan erbjuder ett innehåll som stämmer in på definitionen av content marketing. Med 

tanke på digitaliseringen och hur viktig hemsidan enligt dem själva var för deras externa 

kommunikation, så anser vi det märkligt att de inte har bearbetat startsidorna mer. På tre av 

företagens startsidor var det näst intill omöjligt att utifrån text och bild förstå vad dom 

arbetade med om du inte hade några förkunskaper om företaget.  

 

Förhoppningen med denna studie var att få en förståelse för hur content marketing används 

och uppfattas av anställda på B2B-företag i Umeå. Resultatet visar att content marketing 

används, men det används dock på olika sätt. Vilket sätt som är ‘rätt’ är svårt att avgöra 
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eftersom både tidigare forskning och teoretiker har en egen syn på vad som är och inte är 

content marketing. Något vi upplevde särskilt svårt var att avgöra om innehållet på 

hemsidorna kunde klassas som content marketing eller inte eftersom att vissa delar av 

innehållet stämde in på forskares definition, medan andra delar av samma innehåll gick emot 

och passade bättre in på traditionell marknadsföring.  

 

I inledningen nämnde vi problemet med att content marketing kan ha blivit ett modeord och 

därmed används utan djupare förståelse för den faktiska betydelsen. Efter genomförd analys 

av både intervjuer och hemsidor kan se att detta stor del stämmer. Samtliga företag känner till 

och vill gärna förknippas med begreppet, men ytterst få kunde definiera begreppets faktiska 

innebörd och förstå hur det ska tillämpas i praktiken.   

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Vi tycker att det har varit väldigt intressant men också svårt att arbeta med denna 

undersökning. Efter att ha genomfört den här studien har vi upptäckt att content marketing är 

ett relativt outforskat område. I nuläget är det kommersiella aktörer och marknadsförare som 

står för den största delen av information kring ämnet. Så all typ av forskning om content 

marketing skulle vara intressant och värdefullt, inte minst för företagen som vill tillämpa 

praktiken i sin marknadsföring.  

Hade vi haft mer tid så hade det givetvis gått att utöka våran studie. Därför kommer vi nu att 

presentera några förslag på på hur den här studien går att utveckla och bygga vidare på. Ett 

första steg hade kunnat vara att inkludera fler företag i studien för att få en bredare bild av hur 

content marketing används i digital marknadsföring, det hade även varit intressant att forska 

vidare på eventuella skillnader som finns mellan små och stora företag alternativ olika 

branscher emellan. Ett ytterligare förslag är att det hade varit intressant att göra en jämförande 

studie mellan content marketing i B2B och B2C-sammanhang för att se om det används och 

definieras olika beroende på bransch och målgrupp.  
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9.0 Bilagor 

 

Intervjuguide 
 

Användande 

Kan du börja med att berätta lite om vilka ni är och vad arbetar med? 

Vad är din roll på företaget, vad arbetar du med? (kan du beskriva din roll lite mer) 

När det kommer till marknadsföring, Känner du till begreppet Content marketing?  

Hur skulle du beskriva content marketing? 

Om ja, är det något ni arbetar med idag? och hur i så fall arbetar ni med det idag? 

(Ge exempel, ex guide)  

Om nej, det är en marknadsföringsstrategi och vi ville bara veta om ni hade hört 

talas om den :)   

Kan ni beskriva er målgrupp? (företag, underleverantörer, privatpersoner? 

Vilka företag/typer av företag/bransch?  

Du pratade om att ni hjälper företag att nå sin målgrupp, men hur gör ni för att nå 

er målgrupp?  

Vilket är ert primära marknadsföringskanal? hemsida/någon annan? 

Vad skulle du säga att personerna som besöker er hemsida i behov av/ute efter? 

(hjälp? Produktinformation? osv)  

-Om ni sätter er in i målgruppens perspektiv, vad tror ni att kunden kan hitta på era 

digitala medier som uppfyller dessa behov ?   

-Hur ser er digitala närvaro ut idag? Förutom er hemsida. 

(hemsida/blogg/youtube/instagram) 

- Hur kommer det sig att ni valde just dessa kanaler?  

- Varför tycker ni att det är viktigt att synas digitalt?   

- Hur länge har ni använt er av dessa kanaler?  
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- Sen ni började, kan du beskriva hur ni utvecklat eller förändrat ert användande sen 

ni började?  

- Vad hade ni önskat att ni kunde bli bättre på i ert digitala medieanvändande?  

Innehåll 

- Vem/vilka arbetar med era digitala kommunikation? (Får ni någon extern hjälp?)  

-Hur anpassar ni innehållet på er hemsida för att det ska generera sökträffar?  

-Hur arbetar ni när ni publicerar ert digitala innehåll, mot målgruppen/kvantitet?  

-Vilken information på er hemsida tror ni att kunden upplever som värdefull?  

- Hur resonerar ni när ni skapar innehåll, vad är er strategi? enkelt, informativt, 

snyggt (Har ni Content marketing i bakhuvudet när ni skapar digitalt innehåll? Att 

det ska vara värdeskapande? Hur? Ge exempel?)  

- Kan ni berätta om er tankar kring er hemsidas utseende och uppbyggnad? (layout 

tex)  

- Hur ser er rutin ut för hur ofta/när ni publicerar information online?  

- På vilket sätt arbetar ni för att förbättra kundrelationer med hjälp av era digitala 

kanaler? Följa upp kommentarer, mail osv.  

Erfarenheter  

-  Hur upplever ni att er digitala kommunikation fungerar?  

- Hur gör ni för att arbeta vidare med dom positiva effekterna?  

- Hur följer ni upp dessa? Finns dessa dokumenterade?  

- Vad upplever ni svårt/problematiskt med att marknadsföra er digitalt?  

Resurser dvs budget och kunskap, rätt person på rätt plats.  

-Hur arbetar ni för att motverka dessa svårigheter? 

- och slutligen, vem är ansvarig för uppföljningen?  
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Transkribrering av intervjuer 

Intervju företag A 

 

Har du hört talas om begreppet content marketing?  

Jo det har jag, men vi har som inte köpt tjänsten så men vi använder den väl på sätt och vis 

ändå själva och har den i bakhuvudet när jag skriver på hemsidan.  

Har du något exempel?  

Ja men på hemsidan har vi bland annat gjort reportage, både oss själva och kunder som vi har 

hjälpt för att andra företag ska bli inspirerade och känna tillit.  

Tidigare nämnde du lite om era kunder, men om du tänker er primära målgrupp, vilka 

skulle du säga att det är?  

Gärna företag med mer än 25 anställda och där det händer mycket. Dom växer och öppnar på 

nya ställen, de är ett optimalt företag. Exempelvis Umea. Men det finns ju inte jättemånga 

såna företag. Men tillväxtföretag, det är drömkunden för oss.För dom behöver hela tiden vår 

utvecklingssupport.  

Ja de är ju egentligen en väldigt stor målgrupp 

Ja det är väldigt svårt, för vi bygger bort oss själva när vi går in och så ser det jättedåligt ut i 

ett företags it, då fixar vi det och då blir det jättebra och då behöver dom inte oss mer. Så vi 

måste hela tiden ha ett bra flöde med nya kunder. Eftersom vi oftast bara jobbar med kunder i 

typ 3 månader, sen är det som klart. 

Hemsidan, vet du om den genererar några nya kunder?  

Nja, alltså jag har inte så bra koll på den egentligen och vad den genererar. Men vi håller just 

nu på att göra om allt nu. Men vi skulle behöva nån inhouse som skulle kunna hjälpa till där 

för vi behöver kommunicera bättre, men jag har inte tid och kvalite att fixa det. Men vi skulle 

behöva nån annan än jag med kompetensen att styra upp det.  

-Mm, precis 

Man vill ju ha en hemsida som ser seriös ut och som väcker förtroende.  

Använder ni google och googles sökord osv?  

Ja vi använder google annonsering och sökordsoptimering. 

Inga sociala medier?   

Näe eller linkedin och facebook.  Men inte instagram eller twitter eller så.  
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Men det blir ändå att vi inte har köpt annonser eller så där, man når som inte ut så bra där. 

Men återigen hade vi behövt hjälp där. Facebook tror jag absolut på och det är otroligt 

kostnadseffektivt, men det är fortfarande att nån ska hinna med att göra det. 

Ja det är ju väldigt mycket kontinuerligt arbete som krävs 

Ja man måste vara bra på att både skriva och fota, för att det verkligen ska bli bra. 

Ja precis och när ni har en så bred målgrupp så måste ni ju verkligen forma innehållet 

på en nivå så allt så att alla förstår.  

Ja precis och de är ju de som är inom content att man ska forma innehållet så att målgruppen 

förstår, men de är väldigt krävande i vårt fall och det är väl där vi skulle behöva hjälp.  

Du har ju skapat loggan och layouten osv om jag förstod det rätt. hade du någon speciell 

tanke bakom?  

Ja alltså jag ville ju skapa en lag eller Vi-känsla. Tidigare har det varit mer jag-känsla med 

individuella provisioner och egna företag i företaget och det vill jag komma bort från. Jag har 

spelat fotboll och hockey hela livet och då kändes det rätt att skapa en image av att vi är ett 

lag och vi jobbar tillsammans. Därför vi liksom heter TEAMnorr. Och jag tycker vi har fått ut 

den känslan bra, varumärke är bra. Så det var väl tanken och det är jag nöjd med. Men nu är 

det bara att ta nästa steg och fixa till saker 

Ah, okej men när du säger nästa steg, vad tänker du då?  

Ja men till exempel hemsidan, den ska ju inte vara pojklagsaktig utan vi vill att den ska vara 

mer professionell utan att tappa det genuina. Eftersom vi har fått större kunder och vi vill se 

seriösa och professionella ut.  

Men om du försöker sätta dig in i kundens perspektiv, vad kan hen finna på era digitala 

medier som kan skapa ett intresse? 

Men det är väl framförallt våra reportage som har högt värde, vi har ju valt att inte enbart 

välja våra största kunder utan vi har valt från flera olika spann, så att säga, för att så många 

nya och olika kunder som möjligt ska kunna läsa och sen relatera till dem. Till exempel vissa  

Använder ni någon extern hjälp i er marknadsföring? 

Ja, en marknadsföringsbyrå och dom har fått göra det mesta, vi har inte gjort egentligen något 

med marknadsföringen helt själv. Utan dom har hjälpt oss att utforma så att det blir snygg och 

bra.  

Om du då tänker på vad som kan bli bättre när det kommer till er digitala 

marknadsföring, vad skulle det vara? 

Det är väl just det, en enklare bättre hemsida med ännu mer utarbetat innehåll, mer 

publicering på facebook som är intressant och att kontinuerligt utforma och skicka artiklar till 
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digitala tidningar som affärsliv då, så att vi syns där. Det vore ju det absolut optimala. Inget 

slår att få ett reportage i affärsliv24. Men problemet är att 80% av de artiklar du läser där är 

skrivna av företagen själva som de skickar in, det händer aldrig att affärsliv ringer upp en och 

ber om ett reportage direkt. Så då måste det ju finnas tid och resurser till att skriva bra artiklar 

som ska skickas in kontinuerligt för att förhoppningsvis kunna ge spridning. Artikeln ska 

skrivas så som att någon faktiskt intervjuar en, och det kostar ju ingenting att få publicering 

annat än själva tiden det tar att skriva den då. 

 

Vad tycker du är det svåraste med den digitala marknadsföringen då? 

Det är väl framförallt att vi inte riktigt lämpar oss till det tycker jag. Vi kan inte mäta hur 

mycket det genererar, vi har ingen webshop eller så där vi märker resultat. VI har så pass lång 

köpresa, så det ger oss inte riktigt något att synas digitalt. För det är ju annars fördelen med att 

marknadsföra sig digitalt att det går att spåra från vart kunder kommit in från, om det är från 

VK eller liknande. Men problemet att det är ingen som gör det och ja. Och vi frågar inte heller 

varje kund om de har sett oss någonstans tidigare, eller vart och så. Det gör vi som inte. Men 

det är väl så det funkar.  

 

Intervju Företag B 

När det kommer till marknadsföring,  känner du till begreppet content marketing?  

Jaja! Det känner jag till och det är något vi arbetar med. Vi har bland annat en blogg på 

hemsidan där vi bjuder på kunskaper, utvärderar och skriver hur saker fungerar så kunder som 

inte följer med på evenemang kan se vad som har hänt och hur det fungerade. Vi kallar den 

kunskapslådan.   

Sen annonserat vi inget i tidning eftersom vi inte vill nå ut till privatpersoner. Sedan stödjer vi 

mycket idrott och framförallt ungdomslag.  

Så hemsidan är eran primära marknadsföringskanal?  

Ja hemsidan är den primära kanalen. Sen pushar vi även på facebook, sedan har vi ett ett 

instagramkonto men det används inte. vi tänkte först att instagram det måste vi ha men det 

kräver ju resurser så den används inte för tillfället. Sedan har vi twitter för men det används 

endast till driftinformation, tex om något går sönder som vi måste nå ut med till våra kunder.  

Okej, med er målgrupp, kan du beskriva den?  
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Ja de är ju IT-chefer och beslutsfattare på företag. 

Är det nån viss typ bransch?  

Nej vi vill inte utesluta någon bransch eftersom alla behöver it idag. Vi har allt från en-

mansföretag till stora stora företag som till exempel sveriges radio, umeå kommun och flera 

andra kommuner i landet. 

Om man tänker utöver kunskapslådan. Vad tänker du att kunder som kommer in på er 

hemsida är i behov av?  

Många går för att dom vill in på webbshopen, dom vet inte att det är en annan adress till den. 

Sedan tror jag att de vill åt kontaktuppgifter och titta på bilder och se hur vi ser ut och så. Men 

främst är det nog kunskapslådan.   

Ja de är ju stora förbättringar, men finns det något som du trots den här utvecklingen 

önskar att ni kunde bli bättre på idag?  

Ja lite mer med riktad marknadsföring, också via facebook att jag fixar lite bättre och tydliga 

målgrupper. För jag har gått kurser i facebook för företag och jag vet vilka stora möjligheter 

det finns där men att omsätta och verkligen jobba med det då tror jag att man skulle vinna 

mycket på att göra det. Men då skulle vi behöva en till Birgit, det kräver väldigt mycket arbete 

och idag finns inte den tiden.  

Så det är främst facebook ni vill förbättra?  

Nä inte bara facebook. Utan även kunskapslådan och vi producerar bra grejer men bara att det 

det producerar ska nå rätt personer och rätt målgrupp. Att når leads och att dom hittar oss så 

att vi inte behöver hitta dom. För vi producerar bra grejer men det svåra är att dom ska nå rätt 

personer och generera i rätt leads.  

Med lead och det du nämnde, använder ni googles tjänster eller något liknande för att 

generera sökträffar?  

Nej inte aktivt, men det är något vi skulle behöva göra mer av. Man vet ju hur det är, när man 

letar efter något så googlar man och läser på. Sedan när man väl kontaktar en säljare så vet 

man redan allt om produkten eller vad det nu kan vara. Vi är mer pålästa.  

- Hur resonerar ni när ni skapar innehåll, vad är er liksom strategi eller baktanke? 
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Det ska vara snyggt och enkelt att läsa, korta meningar. Inga passiva verb. 3 olika personas. 

En upphandlare. En nörd, haha, som kan allt, och en mitt emellan som är chef och har lite koll 

men inte mycket tid. Bättre text har hjälpt oss att ta fram dessa tre personas.  

Jaha snyggt, men om vi tänker hemsidans utformning, finns det någon speciell tanke 

bakom hemsidans utseende och uppbyggnad?  

Ja de är väl att det ska vara enkelt och snyggt. Sedan håller vi just nu på att arbeta med att den 

ska bli mobilanpassad, för det är den inte pinsamt nog nu. Sedan vill vi ta bort menyn där 

uppe för det har man inte längre. Vi vill visa vad vi har gjort inte vad vi kan göra. VI vill 

gärna att någon annan pratar om oss. Har en journalist som skriver referenscase för att det ska 

bli så bra som möjligt. 

Okej, men vad skulle du säga är det svåraste med att marknadsföra sig digitalt? 

Ja de är ju utvärderingen. Vi sitter säker på en massa information om hur dom rör sig, vad 

folk klickar på och vad som intresserar kunder. Men vi hade behövt göra en analys av det men 

problemet är även där tidsbristen. 

Intervju Företag C 

 

Men då du säger att ni arbetar mot ett så pass brett kundsegment, vilka är era 

“primära” kunder? 

Som jag  sa så kan ju GIS användas inom alla företag, alla behöver GIS. Men sen har vi ju fler 

kunder inom vissa segment eller branscher, men egentligen så behöver nästan alla företag 

GIS. Vi hjälper tec hitta och eniro, där vi levererar kartinfon till dem, fastighetsinformation 

osv. Men våra segment då; vi är stora inom vissa segment, tex kommun och 

kommuner.  Kommunerna ansvarar för all mark och vatten så det är dom som ansvarar om 

vad och vart det får byggas i en kommun. Så vi har avtal där vi kan mäta, samla in och lagra 

data till dessa. Så kommuner är stora, hjälper dem med miljöanalyser osv. Sen har vi skog 

traditionellt. De första GIS-användarna var skogsnäringen som på 80-talet började med att 

digitalisera sina skogskartor, och använda datorer för att se vart har man sin skog. Så vi har 

väldigt många kunder inom det segmentet, då hjälper vi dom med att analysera 

satelitbildsdata, vi bygger telefon-appar där skogsägare kan gå ut i skogen och se över sin 

skogs-mark och skapa en skogsbruksplan, hur man ska använda skogen, allt via telefonen. 

Och det är det vi främst jobbar med i umeå, där har vi vår system och programutveckling.  
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Men utöver er säljstab, hur ser er tex er digitala marknadsföring ut?  

Det är ju så att vi jobbar ju just nu med att bygga om hela vår hemsida, vi har en relativt liten 

marknadsavdelning så vi har ju köpt dessa tjänster. Vi har företag som driftar och arbetar med 

vår hemsida kontinuerligt, det är sogeti (?) som hanterar vår hemsida men sen håller vi på att 

gå över till en wordpress-lösning så det är ett annat företag som just nu jobbar med vår 

hemsida. Vi vill ju att hemsidan ska upplevas mer moderna, vara responsiv, mer som dagens 

hemsidor faktiskt ser ut va. Men hemsidan är absolut vår primära kanal. Sen har vi ju även 

som alla andra företag sociala kanaler som vi använder oss för att synas och kanske arbeta 

mer med varumärkesbyggande och så va. 

Vilka kanaler är det? 

Det är framförallt Facebook, twitter och Linkedin vi använder oss av då, men sen har vi även 

lite inaktiva sociala medier som Instagram som vi använt oss av ibland när vi han 

fototävlingar eller bildtävlingar, typ “tävla med din bästa kartbild”. Men just när det kommer 

till sociala medier så är vi lite.. vi hade tidigare en kommunikationsstab som arbetade med 

väldigt hårt med just alla kommunikationskanaler, men det senaste halvåret har vi varit 

ganska underbemannade så då har dessa blivit bortprioriterade. Men vi har en kanalstrategi 

om hur vi ska jobba. 

Okej. Kan du berätta något mer om den strategin? 

Ja, som jag sa då så är hemsidan den primära kommunikationskanalen för våra digitala 

medier, där våra andra kanaler ska stötta och generera trafik in till hemsidan. För det är på 

hemsidan vi har alla kontaktuppgifter till våra säljare. Man kan säga att twitter använder vi 

främst när vi är ute på olika mässor och events där vi puffar om vart vi är och så vidare, men 

även om vi är på konferenser och sitter på föredrag får att visa och puffa på: “nu finns metria 

här, nu ser vi och hör det här” vad som kan vara relevant för vår bransch och våra kunder att 

veta om oss. Linkedin används för rekrytering, det är vår primära rekryteringskanal. Vi har för 

övrigt köpt en molntjänst som vi kommer integrera på vår nya hemsida som heter “media 

connect” där ni som studenter kan ta kontakt med metria och trycka upp ert CV och så kan vi 

pusha ut information till andra studenter. Så det är intressant. Sen Facebook använder vi ju för 

att trycka ut lite information på olika sätt, vi har ju 2 olika facebook konton liksom vi har 2 

olika twitterkonton. I Umeå har vi ju vår produktutveckling som jobbar mycket med våra 

produkter och därför produktkommunikation. Så dom har ett eget Facebook och twitterkonto 

där dom publicerar information.  

Har du hört talas om begreppet “Content marketing” tidigare? 
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Ja, för tusan, vi jobbar ju med det genom att när vi är ute och syns pusha för när det händer 

saker och att vi har en strategi för det. Pusha för nyheter och vad vi gör för något. Sen är den 

viktigaste kanalen för oss är ju våra konsulter och säljare, för man köper inte ett komplext 

kartsystem av att se en annons. Det är för komplexa system helt enkelt, och så pass kostsamt 

att köpresan för kunden är betydligt längre än om du ska köpa tex en gympasko. Våra system 

är ju så pass stort, det kan kosta upp mot några miljoner och då är det våra säljare som tar 

hand om den slutliga säljbiten. Sen är ju våra digitala kanaler ett hjälpmedel för kunden att 

bekanta sig med oss och få tillit och successivt bearbetas till att slutligen kontakta säljaren. 

Sen är vår annonsering, det är ju mest varumärkesbyggande. Tanken med vår annonsering är 

ju att det ska slussa potentiella kunder till vår hemsida så att de slutligen ska ta kontakt, men 

vi räknar aldrig med att en annons ska generera till försäljning. Vi använder ord som ska göra 

att kunden hamnar på vår hemsida. Sen jobbar vi med content på det sättet att vi försöker titta 

på det faktum; hur länge stannar kunden inne på vår hemsida och hur rör de sig där? Vårt 

slutgiltiga mål är ju att besöket ska resultera i att de klickar på “skicka ett mail” eller 

“kontakta en säljare”.  

 

Men eftersom att er hemsida är er primära kanal, hur resonerar ni kring innehållet på 

den? 

Det är framförallt att den ska vara säljstöttande. Den ska generera affärer. Det ska vara lättare 

att hitta en kontakt, lättare att navigera, bättre utformad information som beskriver vad vi 

sysslar med. Så vi jobbar ju mycket nu copy och hur vi faktiskt beskriver våra saker. Vi är ju 

traditionellt ett teknik-företag så många av de texter som har kommit upp och florerat på 

hemsidan har varit skrivna av tekniker och inte så marknadsanpassade eller intressanta för 

oinvigda personer, så att säga. Det är ju viktigt att språket och så ska vara anpassat också så 

att säga, men det är något vi verkligen ska ändra på nu med den nya hemsidan.  

 

jahaa, men vad var dom där 7 effekterna du pratade om?  

Nej 7 punkter. Effekterna man tar fram är vad man ska stötta. Det man gör är att man tar fram 

personas. Kundgrupper. Om vi har en ny kund som jobbar inom ett visst segment. Om vi tar 

en student, om den går in på vår hemsida vad ska hemsidan erbjuda som kan stötta den 

studenten? Så vi hade ett antal sånna personas. Sen titta vi på hur man ska uppfylla målen för 

dessa personas och då började vi designa webbsidan efter dessa och  

I slutändan mål 1 med hemsidan, den ska vara säljstöttande. Det ska vara lätt att hitta 

information osv.  
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Vad är det för typ av information? Vad är det ni försöker trycka på?  

Dels beskriva produkterna men det vi mest tänker på är nytta, om en kund köper något hos 

oss, vad får kunden för nytta av den? Sen också att den ska vara säljstöttande är ju mer att det 

ska va lättare att  ta kontakt. VI vill att personen ska kontakt och ringa oss. vårat sälj bygger 

på muntligt sälj och kundmöten. Det är inte som att sälja ett par gympadojjer.  

 

Ja intressant. Men vad skulle du säga är det svåra med digitaliseringen och den digital 

marknadsföring?  

Ja alltså det är ju resurser och pengar, hade vi haft en miljard i vår kassa så hade det inte varit 

så svårt att tex synas innan melodifestivalen på lördagar. Men vi måste ju få hemsidan 

snurrandes och igång samtidigt som vi ska ut och träffa kunder och sköta alla kanaler så bra 

som möjligt. Det blir mycket på samma gång och det är svårt att få allt rullande samtidigt som 

det inte får dra iväg kostnadsmässigt. Det är också att man behöver rätt personer, nån som är 

duktig på att analysera data och all information som finns lagrad och formulera innehållet så 

det skapar värde för kunden, det krävs ju att folk vill bosätta sig i Umeå.  

 

Intervju företag D 

 

Okej. Men när det kommer till marknadsföring och så, tänkte vi höra om du känner till 

begreppet Content marketing?  

Ja absolut, det jobbar vi med. Vi har ju en blogg på hemsidan sen kör vi även på facebook och 

linkedin och i Kina bydoo och lite youtube. Vi är inte aktiva på twitter eller snapchat eller 

liknande utan har valt dom andra kanalerna. 

Content marknadsföring handlar ju om att sprida bilden av konftel som experter på 

distansmöten och framförallt experter på bra ljud och konferensprodukter. Vi har till exempel 

en serie nu som heter dr Sound, och som finns på hemsidan och youtube. Det finns nu 6 olika 

klipp och det är då fokus på 6 vanliga ljudproblem och så visar vi hur vi fixar det problemen. 

Sen försöker vi sprida content i form av  exempelvis kundstorys och andra tips och trix för hur 

man håller effektiva kundmöten osv. 

Så det är framförallt på hemsidan som ni använder content?  

Ja det är främst på hemsidan och bloggen sen länkar vi dit via facebook och likendin. Sen Dr 
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Soundserien så har vi även gjort en bloggpost som motsvarar varje avsnitt. Sen hjälper även 

en reklambyrån oss att uppdatera vår strategi för digitala kanalerna och där ingår ju en 

contentstrategi men där har vi rätt mycket ogjort än så länge. Den sociala content strategin har 

vi egentligen haft i några versioner några år men vi skulle vilja komplettera den med en mer 

utarbatetat contentplan om man säger så.  

Men hur skulle du beskriva content marketing? 

Jaa.. För oss handlar det mycket om att bygga vårt varumärke tycker jag, primärt det. Och vår 

trovärdighet som en aktör på marknaden. Och såklart via det försöka leda potentiella kunder 

till våra produkter och det vi säljer. Fast vi säljer egentligen inget direkt till kunden utan de är 

distributörerna. Så dom är våra kunder. Jag menar allt vi gör online så vänder vi oss till 

slutkunder men vi säljer ju bara till distributörer och återförsäljare. Och slutkunden kan ju 

kontakta oss och då kan ju vi lista återförsäljare till dom. 

Men om vi hoppas tillbaka lite till er målgrupp. Är det företag inom en viss bransch 

eller hur skulle du definiera den lite tydligare? 

Bland slutkunder. Ja alltså våra produkter används ju i alla typer av branscher och av både 

stora och små företag. Så att, det gör att vi får tänka väldigt brett. Sen kan vi ju göra särskilda 

kampanjer mot en viss bransch eller industri där vi sett att en viss setup fungerar bra eller om 

vi ser att något saknar. Men It-chefer och inköpare som har ansvar för denna typen av 

produkter, det är väl vår primära målgrupp. Sen kan det ju vara andra kategorier också såklart, 

andra som arbetar med kontorsutrustning. Men främst it och telecom. 

Ja jag kan tänka mig att när det är en så omfattande produkt att det är bra att man får 

komma i kontakt med en säljare som kan berätta lite mer utförligt.  

Ja exakt om man inte kan den här typen av produkter sen innan och inte vet vilken typ av 

miljö den passar in i osv så underlättar det mycket att få den visad och ta det det personligt 

och låta en säljare berätta och sälja in det till den potentiella köparen.  

Ja okej men om man tänker på 

Sen är det ju så att kunder idag jämför och läser, och man utvärderar innan man bestämmer 

sig när det handlar om sånna här stora och dyra produkter som vi säljer.  Det vi hoppas på via 

leadsen vi får via hemsidan är att det är större projekt dom är ute efter och inte en enstaka 

produkt. 
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Ja okej, men är det nån kanal du känner att ni saknar? Eller där ni skulle vilja synas 

lite mer? 

Ehh.. njaa.. Jag vet inte. Vi har ju touchat lite på instagram.. Men jag tror det är bättre att vi 

ökar trycker och breddar i dom kanalerna där vi redan är. Vi vill ha ett helhetsgrepp över vår 

digitala marknadsföring och använda mer googleoptimering och liknande. Vi har varit väldigt 

inaktiva att jobba med sponsring och eller annonsering vidare med google. Men vi håller på 

att dra igång det. Om några dar ska vi starta en google kampanj i  USA för att öka 

kännedommen där och för att lära oss mer och se hur det fungerar och vad vi får ut av en sån 

kampanj. Lite drygt av 60% av trafiken på vår hemsida kommer från google har vi sett.  

Ja okej bra, men då börjar vi väl snart avrunda. Ska ba se om vi har något som vi 

missat. Ja en snabb fråga, nu på den nya webben är det nåt där med layout och 

innehållet som ni har fokuserat på lite extra? 

Ja vi gör den för att den ska fungera på olika format och för att den ska vara responsiv. Så vi 

gör den väldigt enkel och så och  i linje med vårt brand och vår grafiska profil som vi ändrade 

förra året. Annars så har idén varit att sänka tröskeln,  nu när vi arbetar med att bearbeta texter 

så försöker vi förenkla språkbruket och göra det enklare för den som inte är van vid den typen 

av terminologi. Så lägre tröskel så man fattar vad det handlar om. Sen ju längre man kommer 

in på hemsidan desto mer avancerat ska det bli liksom. 


