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En granskning av content marketing 
En kvalitativ studie om innehållsbaserad marknadsföring med en rekommendation för tillämpning 

  

Sammanfattning 

Människor är trötta på reklam och företagen har börjat förstå att deras kommunikation till kunderna 

behöver förbättras. Content marketing, även kallat innehållsmarknadsföring har kommit att bli en 

populär metod, dock med en svag definition i grunden som bäddar för olika åsikter för vad content 

marketing innebär. Content marketing är ett hett begrepp i den svenska marknadsföringen, men vad 

krävs för att lyckas? Den här uppsatsen kartlägger begreppet, varför det är svårdefinierat samt ger en 

rekommendation till de verksamheter som vill tillämpa metoden kring viktiga aspekter i att arbeta med 

denna kommunikationsstrategi. För att besvara problemformuleringen utfördes en litteraturstudie och 

ett flertal personintervjuer med betydande aktörer inom kategorierna traditionella och redaktionella 

verksamheter samt områdesexperter. Utifrån resultaten från undersökningen kan slutsatsen dras att det 

inte finns en generell modell som fungerar för alla utan att content marketing måste anpassas för varje 

enskild verksamhet. Däremot finns det kluster av råd som kommer att presenteras, som exempelvis att 

ha en tydlig strategi med tydliga mål för att kunna mäta effekten av verksamhetens content marketing-

satsningar samt att se sig själva som en publicistisk verksamhet som kräver en särskild redaktionell 

kompetens och mycket klar bild av sin målgrupp.  

Nyckelord:  
publicistisk verksamhet, marknadsföring, redaktionellt arbete, effektmätning, marknadsstrategi, content 

marketing, innehållsmarknadsföring 
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A study of Content Marketing 
A qualitative examination about content marketing with a recommendation for its practice.  

Abstract 
The report examines the content marketing strategy. There are several challenges in defining the area 

and more to come when working with it. This essay aims to provide a recommendation of  how to 

implement the strategy. How can traditional corporations learn from the editorial business and content  

marketing experts? Several companies in the categories of  traditional, editorial and content marketing 

experts have been interviewed for the study. The results showed that it is difficult to define content 

marketing and then suggests to label it otherwise. The study also concludes that there is no general 

solution for every company, thus different tools are acquired for different situations. However, main 

points of  what factors to consider with the work of  content marketing are presented, such as having 

editorial competence, a clear strategy and to measure relevant data. An English translation of  this essay 

is available upon request.  
 
Keywords:  
Marketing strategy, editorial business, effect measurement, content marketing 
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1. Inledning  
I det första kapitlet presenteras en bakgrund för ämnet med studiens syfte, problemformuleringar, 

avgränsningar och viktiga begrepp för rapporten.  

1.1 Bakgrund  
Content Marketing, även kallat innehållsmarknadsföring, har under de senaste åren kommit att bli 

förutom ett trendigt begrepp i marknadsbranschen också ett arbetssätt som många verksamheter nu 

mer anammar. Content marketing är ett paraplybegrepp för den sortens marknadsföring som innefattar 

redaktionellt innehåll med det övergripande målet att skapa mervärde i kommunikationen med 

konsumenten. Exempelvis kan content marketing utformas som artiklar, bilder, underhållande eller 

utbildande kortfilmer samt annat liknande material. Termen Content Marketing myntades i början av 

millenniet USA av Joe Pulizzi, pionjär för området och grundare av Content Marketing Institute 

(CMI) . Det skulle dock dröja flera år till innan begreppet nådde svensk mark, och ännu längre innan 1

content marketing blev ett välkänt begrepp och arbetssätt. 

Fenomenet i sig är inte nytt, företag har länge använt sig av innehåll i sin marknadsföring. Vad som 

däremot har tillkommit på senare år är att arbeta med content markting ur ett mer strategiskt, 

kundfokuserat och planerat perspektiv. Den redaktionella strategin lägger ett större fokus på innehåll 

för att engagera, intressera och underhålla konsumenterna än vad vanlig marknadsföring traditionellt 

har gjort. Även om konceptet har funnits länge har själva begreppet Content Marketing blivit ett av 

marknadsvärldens stora sk. buzzwords, det vill säga en trendig term och dito metod för marknadsföring. 

Många företag, då även traditionella verksamheter och alltså inte bara experter inom content marketing, 

vill vara en del av det här nya och trendiga och har då börjat använda sig av redaktionellt innehåll i sin 

marknadsföringsstrategi. Exakt vad som är content marketing finns det dock delade meningar om och 

den svårdefinierade innebörden kan i sig bidra till en risk att verksamheter inte riktigt vet vad strategin 

faktiskt innebär och hur den ska tillämpas. Dessutom finns det en generell drivkraft från verksamheter 

att vilja stå ut från mängden för att få mer uppmärksamhet från kunderna. Det i sig bidrar till att det 

möjligen kan finnas lika många försök till att definiera content marketing och/eller att det lanseras nya 

termer med samma innebörd, som det finns verksamheter som anammar eller försöker anamma 

strategin i fråga. Med detta kommer en då risk att företag utan eftertanke hoppar på trenden och 

försöker tillämpa en content marketing-strategi, utan att ha ordentlig kunskap om vilka faktorer som 

krävs för att lyckas. Man kan fråga sig om det eventuellt saknas också insikt i de effekter som 

satsningarna ska generera. Om uppföljning görs, mäts då rätt faktorer? 

 webbsida: http://contentmarketinginstitute.com1
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Något som är värt att fundera över är hur de traditionella marknadsföringsavdelningarna skulle kunna 

tillämpa content marketing för bästa möjliga resultat. Eftersom innehållsmarknadsföring är en del av ett 

redaktionellt arbetssätt kan man också fråga sig om det går att ta lärdom av redaktionella verksamheter 

kring hur de arbetar. Den här studien kommer att beröra områden som tillvägagångssätt, organisation 

och effektuppföljning för content marketing.  

1.2 Syfte  
Avsikten med undersökningen är att utreda hur ett antal traditionella verksamheter arbetar och bör 

jobba med innehållsmarknadsföring. Om företag väljer att anta ett redaktionellt arbetssätt finns där 

möjligen en del aspekter att lära från klassiskt publicistiska verksamheter, samt en del som av olika 

anledningar inte bör eller kan efterliknas. Ytterligare anledning att genomföra denna undersökning är 

att reda ut hur effekten av olika satsningar inom innehållsmarknadsföring följs upp, om den ens gör det. 

Vilka parametrar är relevanta att fokusera på i uppföljningen av satsningar på content marketing? Med 

fokus på tillvägagångssätt, organisation och effektuppföljning är målet med den här kvalitativa studien 

att skapa en rekommendation och målbild för traditionella verksamheter inom olika branscher rörande 

hur de bör forma och utfärda den redaktionella strategin. Författaren ämnar beskriva vad företag som 

vill tillämpa content marketing kan lära sig från redaktionella verksamheter och hur det mest optimala 

sättet att utfärda den redaktionella marknadsföringsstrategin för en traditionell marknadsförings-

avdelning skulle kunna se ut. 

1.3 Problemformulering  
Content marketing är en del av kommersiell verksamhet vilket gör att aktiviteten förr eller senare blir 

föremål för en företagsekonomisk utvärdering. Det betyder att dels behövs en uppfattning av vilka 

resurser som använts, dels en uppfattning om vad insatserna lett fram till.  

 En första utmaning ligger i att korrekt kunna avgränsa och definiera begreppet content 

marketing. Är det glidande definitioner blir det också svårt att exempelvis avgränsa insatser som ett 

företag gör inom content marketing från andra åtgärder inom marknadsföring. Det finns många röster 

som påstår olika saker i området och förutom att försvåra studien kan det också vara en faktor som i 

praktiken utgör en snubbeltråd för företag att lyckas i sin innehållsbaserade marknadsföring. 

 En andra utmaning är  svårigheten för företag i att mäta effekten av en satsning på content 

marketing. Budskapet inom content marketing syftar till en blandning av attitydpåverkan och i viss mån 

på att höja medvetandet om ett brett område som ibland innehåller varumärkeskännedom men oftast i 

begränsad omfattning. Med ett så brett mål blir det svårt att formulera relevanta nyckeltal (KPI, key 
performance indikators) och framför allt avgränsa effekterna av content marketing från andra marknads-

föringsinsatser.  
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En tredje utmaning är hur företag på ett kostnadseffektivt sätt ska kunna organisera sina insatser inom 

content marketing. Under det finns frågan hur publicistiska verksamheters arbetsprocesser och 

organisation kan inspirera de mer traditionella företagen när de planerar sin content marketing.  

Huvudfrågan för arbetet är: 

Hur kan en rekommendation för de verksamheter som vill tillämpa content marketing se ut? 

° 

För att kunna besvara frågeställningen tillkommer också ett antal underfrågor som också kommer att 

bearbetas i denna uppsats. Det kommer att finnas tre fokus: tillvägagångssätt, organisation och 

effektmätning, och det kommer att diskuteras kring följande underfrågor till huvudfrågan:  

°  

Hur definieras content marketing i teori och hur ser det ut i praktiken?  

Vad finns det för lärdomar från redaktionella verksamheter som kan tillämpas i strategin?  

Hur görs uppföljning och mätning av content marketing och vad är viktigt att ha i åtanke? 

° 

1.4 Avgränsning  
Uppsatsen har begränsats till att undersöka content marketing-aktiva verksamheter på den svenska 

marknaden. Detta för att tillgängliggöra studiens respondenter för personliga intervjuer. Ytterligare 

begränsningar följer med valen av intervjuobjekt, då de kommer att ge sina personliga åsikter som kan 

skilja sig från varann och resterande del av åsikterna inom området. Ett visst fokus ligger på digital 

kommunikation. Vidare ramar för studien är dess fokus på på underområden som tillvägagångssätt, 

organisation och effekt. Fenomenet kundengagemang kommer inte att analyseras. Prototyputveckling 

för exempelvis hanteringssystem för redaktionellt innehåll eller system för mätning av effekt kommer 

inte att behandlas. Något som inte heller ingår i examensarbetet är en utvärdering av traditionell 

marknadsföring.  

1.5 Begrepp  
Kund: För tydlighetens skull kommer termen “kund” att användas för mottagarsidan i 

kommunikationen. “Kund” innefattar alltså målgruppen, konsumenter och de som i slutändan är 

ämnade att köpa/bruka en verksamhets produkt eller tjänst - oavsett om det är business to business (där 

verksamhet(er) är avsändarens målgrupp) eller business to consumer (där civila människor är avsändarens 

kund). I uppsatsen benämns kund också som mottagare, målgrupp, konsument, användare och läsare. 

Avsändare: Den part som innehållet ska representera. I uppsatsen också benämnd som uppdragsgivare 

(till content-byråerna), företag och traditionella verksamheter.  
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Traditionella verksamheter: Begreppet kommer att användas som ett generellt samlingsbegrepp för 

organisationer med annan huvudsaklig verksamhet än redaktionellt renodlat reklamarbete. Även företag 

med annan verksamhet men som redan har börjat anamma en innehållsbaserad marknadsföringsstrategi 

kommer att gå under begreppet traditionella verksamheter. Exempel på sådana verksamheter är Apollo, 

IKEA Sverige, Swedish Content Agencies och L’Oréal, vilka alla också har intervjuats för 

undersökningen.  

Redaktionella verksamheter: Företag vars huvudsakliga sysselsättning är redaktionella processer 

inklusive slutproduktion. Dessa kommer även nämnas som publicister. Exempel på redaktionella 

verksamheter Appelberg och Schibsted som har intervjuats för studien.  

Områdesexperter: I den här studien kommer etablerade aktörer och spelare inom content marketing, 

inkluderat content marketing-byråer att benämnas som expertröster. Några exempel tillika studiens 

intervjuobjekt: Swedish Content Agencies, Spoon, Åkesson&Curry och Brand New Communication.  
 
Kanaler: I rapporten benämns köpta, ägda (även egna) och förtjänade mediekanaler. I köpta hittas 

oftast reklam, gällande förtjänade talas det gärna om PR (omvärldsrelationer, låneord fr eng. public 
relations, handlar om verksamhetens anseende) och med ägda mediekanaler talar man om de plattformar 

som aktören själv äger eller har allt inflytande över - ett exempel är ett företags egen hemsida. För mer 

information om kanaler, se avsnitt 2.4 Var distribueras content marketing?. 

Native Advertising: Företagskommunikation, alltid i betalda utrymmen, vars innehåll ska efterlikna 

och smälta in i den avsedda mediekanalen och bli en naturlig del av upplevelsen. Några exempel är en 

redaktionellt skriven annons utformad som en artikel i tidningen, en bild i flödet på Instagram eller en 

tweet på Twitter.  

Storytelling: En mjukare form av marknadsföring som går ut på att fånga kunderna med att delge 

berättelser. Styrkan ligger ofta i en stark berättarröst och tillgängligheten att blanda in element av 

exempelvis musik, bild och film för att förstärka historien, eller storyn. 
 
Konverteringspunkter (i kundresan): I studien nämns begreppet konverteringar som då syftar på 

olika delar av kundresan. När en besökare blir till kund har det skett en konvertering. Vanliga led att 

titta på är resan från främling-besökare-möjlig kund (eng. lead) till kund och slutligen främjare (eng. 

promoter). Se Bilaga 1 för ett bildexempel på konverteringar i kundresan.  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2. Teori och bakgrund 
I kapitlet beskrivs resultatet av förstudien som gjordes genom en litteraturstudie. Studien tar avstamp i fyra 

kända definitioner av området och presenterar exempel på content marketing.  

2.1 Vad är content marketing?  
Gällande definitionen och exakt vad som är och inte är content marketing finns det många delade 

åsikter om. Begreppet content marketing, med svenska termen innehållsmarknadsföring, är ett 

paraplybegrepp som syftar på marknadsföring baserad på en kombination av redaktionellt innehåll och 

storytelling (sv. historieberättande) för att verka intressant för målgruppen. Berättelser underlättar en 

narrativ vidarespridning hos målgruppen, vilket är fördelaktigt (Modig, 2015). Innehållet som sådan kan 

vara till exempel specialiserade kundtidningar, avsändarföretagets egna blogg, gör-det-själv-filmer, 

nyhetsbrev samt bild och text i dokumentärt format med syfte att berätta företagets historia. Se Bild 1. 

nedan för några exempel på content marketing.  

 
 
 

Det är vanligt de som tillämpar content marketing antingen försöker skala av och minimera termen eller 

blåsa upp och inkludera faktorer som andra röster skulle påstå inte hör hemma inom området för 

content marketing. Många har försökt etablera just sin definition som den enda rätta. På grund av 

denna oenighet gällande definitionen av content marketing blir det en utmaning att göra en enda 

sammanfattning av allas åsikter utan att bli ännu en i mängden. Studien tar därför avstamp i fyra utvalda 

definitioner av content marketing från etablerade aktörer:  
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Content Marketing Institute (CMI) (fritt översatt från CMIs engelska definition ): “Content 2

marketing är ett strategiskt tillvägagångssätt med fokus på att skapa och sprida värdefullt, relevant och 

sammanhängande innehåll för att attrahera och behålla en tydligt definierad publik - och, i slutändan, att 

driva på lönsamma kundaktiviteter.“ (Content Marketing Institute, n.d.) 

KNTNT: “Content är innehåll som en målgrupp värdesätter. Content marketing är ett systematiskt 

arbetssätt för att fortlöpande producera och distribuera content, som görs tillgänglig på egen plattform 

och distribueras i ägda, köpta och förtjänta kanaler, med syftet att förändra eller förstärka beteende som 

leder till önskad affärsnytta.” (Barregren, 2016)  

Content marketing för alla: “Content marketing är ett arbetssätt för att förändra målgruppens 

beteende genom att ge tillgång till värdeskapande innehåll på företagets egna plattformar. Innehållet 

sprids främst i egna kanaler. Innehållet ska vara relevant och värdefullt ur målgruppens perspektiv och 

inte fokusera på att sälja eller beskriva produkter. Arbetet med content marketing ska pågå kontinuerligt 

under en längre tid, utgå från förutbestämda mål och följas upp regelbundet.” (Arhammar och 

Staunstrup, 2016, 8) 

Swedish Content Agencies: ”Content marketing är kommunikation och marknadsföring där 

avsändaren skapar och sprider redaktionellt innehåll som upplevs som intressant och relevant av 

målgruppen. Genom att erbjuda ett innehåll som mottagaren värdesätter kan avsändaren bygga sitt 

varumärke och inleda eller stärka relationer.” (Swedish Content Agencies, n.d.) 

Utifrån de fyra går det att koka ned begreppet content marketing till fyra principer med inspiration från 

content marketing-experten Barregrens liknande lista (2014). Om målet är att vara sträng i definitionen 

skulle dessa principer möjligen kunna fungera som en checklista för vad som är content marketing och 

vad som inte är det: 

• Syftet med innehållsbaserad marknadsföring är att bygga och stärka kundrelationer. Content 

marketing är en metod, inte ett ändamål i sig för att skapa lojalitet.  

• Content marketing handlar om att skapa och sprida ett innehåll med ett värde. Det ska upplevas 

intressant och relevant av verksamhetens tydligt formulerade målgrupp - målgruppen ska stå i 
fokus och man vill hjälpa och underhålla sin publik, inte sälja en särskild produkt.  

• Strategin fokuserar på kanaler som verksamheten själv äger, inte köpta eller förtjänade dito. Content 

marketing ska vara rotat i egna kanaler. Därefter menar vissa som har försökt sig på att definiera 

content marketing att innehållet kan spridas i andra kanaler, medan andra definitioner helt exkluderar 

 “Content marketing is a strategic marketing approach focused on creating and distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain 2

a clearly-defined audience — and, ultimately, to drive profitable customer action.” (CMI, n.d)
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möjligheten att innehåll i köpta och förtjänade medier skulle tillhöra content marketing. Oavsett åsikt 

i frågan och kanal ska avsändaren för innehållet tydligt framgå.  

• Content marketing är ett systematiskt arbetssätt som tar tid innan det går att se effekt. Metoden ska 

ses som en långsiktig process och produktionen ska anpassas därefter. 

2.1.1 Ett case av content marketing - Landshypotek bank 
Landshypotek Bank och Åkesson&Curry bjöd in till en pressträff  under våren år 2016 där det 

berättades om företagets lyckade fall av content marketing. Banken som tidigare var snävt riktad mot 

landsbygdens invånare hade en strävan att bli exponerade för en bredare publik. År 2014 förändrade de 

därför sitt varumärke och har tillsammans med Åkeson&Curry lyckats producera ett digitalt nyhetsbrev 

med mycket goda resultat (se Bilaga 2. för nyhetsbrevets utseende). Åkesson&Curry togs in som 

samarbetspartner för att stödja Landshypotek Bank med redaktionell kompetens och idéutveckling. 

Tillsammans arbetade de fram vilket budskap de ville få fram till mottagarna - äkthet. De ville bygga 

varumärke såväl som kundrelationer och inte fokusera på “sälj”. Företaget har en guldgruva av genuina 

livsstilsberättelser eftersom större delen av deras kundbas bor och arbetar på landet bland fält, odlingar, 

bryggerier och rökerier. Nyhetsbrevet har vackra, men naturliga och oretuscherade bilder. Allt innehåll 

är skapat av Landshypotek själva för just brevet och återanvänds i den mån det går på deras sociala 

mediekanaler. En styrka enligt presentatörerna var att nyhetsbrevet har med sig ett starkt gillande även 

internt på företaget - företaget uppgav att medarbetarna tycker om det och pratar därför om det, vilket 

bidrar till spridningen. (Landshypotek Bank, 2016) 

Nyhetsbrevet har en öppningsfrekvens (antal som öppnar och tar del av innehållet ställt mot antal 

sända brev) på 67 procent där branschnormalen brukar ligga på knappa 20 procent, enligt 

presentatörerna för pressträffen. Det är nära tio tusen mottagare och bara ett knappt tjugotal slutar 

prenumerera per utskickat brev, alltmedan antalet prenumeranter ständigt växer. Nyhetsbrevet kommer 

en gång i kvartalet då det bedömdes att det var med den publiceringsfrekvens som Landshypotek Bank 

kunde leverera högkvalitativt material och lägga mycket tid per artikel i nyhetsbrevet. De utför 

kontinuerlig uppföljning och mätning på varje enskild artikel. (Landshypotek Bank, 2016) 

2.1.2 Detta är inte content marketing 
Vissa menar att marknadsföring genom sociala mediekanaler, exempelvis Facebook är content 

marketing, andra menar att det inte alls är så. Sociala medier kan ses som en kanal däri content 

marketing kan distribueras, men en företagets egen sida på Facebook är enligt somliga inte tillräckligt 

för att kalla content marketing. Kort sagt menas det att sociala media inte är ett content marketing-

relaterat ändamål i sig, utan att det är formen på innehållet som avgör huruvida det är content 

marketing eller inte. Kommunikation via sociala medier kan vara content marketing, men behöver inte 

vara det. Mer om just distributionskanaler i avsnitt 2.4. Var distribueras content marketing?. 
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Med utgångspunkt från de fyra principerna ovan kommer här några exempel på vad som inte är 

innehållsmarknadsföring. Den vida kända ICA-reklamen är inte content markting: Produktionen som 

liknar en TV-serie med kända karaktärer och som har sänts på TV under över ett decennium, uppfyller 

förvisso de ovanstående kriterierna om att det ska vara underhållande/intressant innehåll och en 

långsiktig satsning. Däremot är det reklam för särskilda produkter och producerats för att sändas i 

köpta medier, vilket många anser gör att det räknas bort ur definitionen av content marketing. Samma 

gäller för kampanjer och affischer i kollektivtrafiken, att de är skapade för att distribueras i köpta 

kanaler, saknar långsiktighet och är primärt säljande. Native advertising är en spännande vattendelare i 

definitionsfrågan. Det är annonsering i betalda utrymmen som ska likna innehållet i värdmediet. En 

underhållande, redaktionell artikel i ett nyhetsflöde blir exempelvis snarlik det många menar skulle 

räknas till innehållsmarknadsföring och det finns ingen konsensus i huruvida det ska räknas in i 

definitionen av content marketing. Detta kommer att diskuteras senare i rapporten. 

2.2 Vad driver content marketing? 
Den digitala utvecklingen har gett kunderna mer makt att kunna avgöra om de ska kunna bli nådda eller 

inte. Numera kan resan som kund påbörjas under vilken timme på dygnet som helst, vi har program i 

våra datorers webbläsare för att blockera annonsrutor (eng. banners) och det går att i hög utsträckning på 

andra sätt undvika reklam, vilket gärna görs på grund av en ökad reklamtrötthet bland konsumenter 

(TNS Sifo, 2015). Höga mediekostnader och minskade effekter av annan typ av marknadsföring är 

också starka incitament till att omformulera marknadsarbetet (Torberger, 2013). Kunder har även 

numera ett högre krav på kvalitet samt att bli underhållna och serverade information. Slutsatsen blir att 

istället för att skrika högre, måste marknadskommunikatörer lära sig att leverera ett budskap där 

konsumenten faktiskt vill lyssna. Istället för att basunera ut sitt budskap och hela tiden trycka på 

särskilda produkter för försäljning kan man istället ställa sig jämsides sin slutkonsument och ödmjukt 

visa innehåll som kan möta kunden på dennes nivå. Man kan se det både bildligt och ibland bokstavligt 

som att istället för att vara reklamfilmen innan den häftiga filmen, strävar företag med content 

marketing i själva verket vara filmen som kunden aktivt söker upp och tar del av. Genom att skapa 

innehåll som berättar en historia och som engagerar, underhåller och inspirerar målgruppen kan det bli 

lättare för dem att ta del av budskapet. Det företaget berättar och kommunicerar är inte längre tjat om 

köp utan snarare samtyckesbaserad kommunikation med relevans och mervärde som nyckelord. Det 

kan göra att konsumenten känner sig mindre påhoppad och mer benägen att faktiskt lyssna.  

Undersökningar från Novus (2013)(2015) visar att de verksamheter som använder sig av content 

marketing anser att arbetsmetoden är mest effektiv för att vårda befintliga kundrelationer och än mer 

att stärka varumärket. Grundaren för Content Marketing Institute, Joe Pulizzi (2015) menar också att en 

stor majoritet av marknadsförare anger ökad varumärkeskännedom (eng. brand awareness) som mål för 

sin content marketing och att ökad försäljning även det är ett indirekt mål. Dock är det inte ens hälften 
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av dessa som mäter just försäljningen för att se hur lyckad den redaktionella marknadsföringen har 

varit. Tydligen har marknadsförare som arbetar med innehåll i regel svårt att mäta effekten av deras 

investeringar. (Pulizzi, 2015) 

2.3 Mot vem riktas content marketing? 
Det finns många (och ofta högljudda) åsikter om definitioner och avgränsningar kring content 

marketing, men för vem det ska produceras och publiceras verkar vara där åsikterna i majoritet faktiskt 

enas. Utan vidare tvekan ska content marketing skapas med fokus på verksamhetens målgrupp. 

Företagets kunder ska stå i centrum och kommunkationen ska vara mer på deras villkor än företaget. 

Det är inget idé att använda en innehållsbaserad marknadsföringsstrategi om inte målgruppen uppfattar 

innehållet som intressant, relevant och underhållande. (Torberger 2013; Pulizzi, 2015; Swedish Content 

Agencies, 2016). Man vill åt ett så kallat kundengagemang, det vill säga den psykologiskt baserade viljan 

för en kund att investera mer tid på att interagera med företagets budskap bortsett från ett eventuellt 

köp (Groeger et. al, 2016). Det finns också studier som visar att ett engagemang från målgruppen också 

i längden kan översättas till förbättrad prestation sett till både varumärkesrelaterade och organisatoriska 

aspekter (Brodie et. al, 2011). För att fånga läsarnas uppmärksamhet menar Modig (2015) att 

kommunikationen i någon mån behöver vara oväntad och kunna visa på ett mått av trovärdighet. För 

att dessutom kunna engagera vill man som avsändare åt någon slags känslomässig reaktion (Modig, 

2015). Arhammar och Staunstrup (2016) skriver i sin bok att content marketing för företag handlar om 

att kommunicera med sina kunder utifrån deras perspektiv och vad som är viktigt för dem istället för att 

gå inifrån-och-ut bara tala om verksamhetens produkter. Det gäller att ta reda på vem målgruppen är, 

var de är (i form av kanaler och plattformar) och kanske särskilt vad de gör där. Med den vetskapen kan 

verksamheter anpassa sitt innehåll, göra det mer relevant samt bättre smälta in i kundgruppens vanor 

och livsstil. Eftersom mottagaren sätter villkoren för att bli nådda av budskap är vikten av 

konsumentinsikt mer betydande än någonsin. 

2.4 Hur distribueras content marketing? 
Eftersom content marketing ska vara intressant för kunderna krävs det förutom att lokalisera vilka de 

är, också identifiera var de befinner sig i medielandskapet. Man vill synas där kunden är, målgruppen 

bör alltså styra valet av distributionskanal(er). Innehållet kan därefter anpassas till varje specifik kanal 

för att passa mediet i fråga. Alltså, målgrupp och innehåll kommer före kanalval (Arhammar och 

Staunstrup, 2016, 96). Genom att veta var målgruppen är behöver man inte lägga fokus på att finnas på 

“alla kanaler”, utan rätt kanaler. Det tar tid att skapa och underhålla en plattform. 

Några begrepp som är essentiella när man behandlar området distributioner kanaler är så kallat köpta, 

förtjänade och ägda kanaler. Marknadsföring i köpta medier, alltså där man betalar för att synas, är 

oftast betecknat som reklam och i regel bra för snabba resultat. När det talas om förtjänade kanaler är 
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det vanligast att man menar PR (public relations, anseende) (Wikström, 2015). Många av de som försöker 

sig på att definiera content marketing menar ofta på det faktum att innehållsmarknadsföring ska springa 

ur företagets ägda kanaler. Med ägda, eller egna kanaler menas både tryckta och digitala plattformar 

som verksamheten i fråga själv äger och har inflytande över. Några exempel är företagets hemsida, egna 

blogg och verksamhetens kundtidningar. Helt enkelt företagets egna ytor mot omvärlden. 
 Distribution är A och O för content marketing. En verksamhet kan i teorin ha producerat 

världens bästa innehåll, men utan distribution för blir det just bara det, innehåll. Det bästa sättet att få 

effektiv spridning av det producerade innehållet är att planera för det redan innan produktionen av 

innehåll startar. Ett tips är att se över vilka kanaler man vill använda och vilken typ av budskap som ska 

ut i varje kanal. (Arhammar och Staunstrup, 2016, 92) Gällande distribution av content/innehåll, är det 

givetvis något positivt om det sprids av målgruppen också. Modig (2015) skrev i sin bok att sociala 

medier har bidragit mycket till ett gemensamt medielandskap där journalister, inflytelserika tyckare, 

bloggare såväl som den stora massan utgör i vad han kallar en “spridningskultur”, alltså att makten inte 

längre bara ligger hos de stora publicisterna, som man kan tänka sig att det gjorde innan 

digitaliseringen. Nu för tiden kan vem som helst med internetuppkoppling kalla sig publicist och sprida 

innehåll, och den allmänna befolkningens åsikt har stor betydelse för vilket material som lyckas få 

fötter.  

2.5 Hur ser organisationen ut för content marketing? 
Oavsett om det är en liten verksamhet med tre personer eller ett storföretag, kan innehålls-

marknadsföring tillämpas i den skala som passar ens verksamhet. Boken “Content marketing för alla” 

rekommenderar att ha ett särskilt team till arbetet med kommunikationsformen och föreslår rollerna 

contentchef/chefredaktör, projektledare, skribent/kreatör, publicerare och analytiker. En person kan 

axla flera roller, men det bör oavsett vara formulerat vem som bär ansvaret för vad för att minska risken 

för dubbelt arbete och spretigt resultat. (Arhammar och Staunstrup, 2016, 54). Det finns dock olika 

åsikter om de roller som krävs för att utföra content marketing. Tegborg (2013) använde istället 

begreppen innehållschef, innehållsproducent, berättare, redaktör och publikchef, det vill säga andra 

namn men med relativt lika innebörd. Pulizzi tipsade om liknande, men fler roller, också med 

brasklappen att man ska se det som områden som behöver täckas snarare än arbetstitlar. För att 

förtydliga anser även han att att en personer kan täcka flera områden. Han nämnde rollerna liksom de 

andra och lade till roller som exempelvis innehållskurator och tekniskt ansvarig, eftersom tekniken 

integreras allt mer i marknadsföringen (Pulizzi, 2015).  
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3. Metod  
För att besvara studiens problemformulering tillämpades olika metoder som presenteras i detta kapitel. En 

litteraturstudie har gjorts för att hitta redan existerande teori och forskning inom området. Flera aktörer inom 

de olika kategorierna traditionella och redaktionella verksamheter samt områdesexperter har intervjuats. 

Intervjuerna riktades mot definition, tillvägagångssätt, organisation och uppföljning.  

3.1 Avgränsning  
En eller flera enkätundersökningar kan vid lyckade fall generera en bra uppskattning om vad ett 

statistiskt eller kvalitativt urval anse omkring ett fenomen. Däremot var det med studiens 

förutsättningar alltför svårt att få ett tillräckligt stort antal respondenter för att kunna fungera som ett 

statistiskt urval, samt att få ett tillräckligt många antal respondenter inom särskilda ålderskategorier för 

att kunna göra en kvalitativ analys genom den metoden. Enkätundersökningar har således slopats helt 

och de djupgående intervjuerna har fått utgöra grunden för undersökningen.  

3.2 Litteraturstudie  
En litteraturundersökning genomfördes som en förstudie för att utgöra ett underlag till kapitel 2. Teori 
och bakgrund, samt för att se slutsatser av tidigare gjord forskning inom relaterade områden. 

Sökningen efter litteratur skedde bland annat i databaserna Google Scholar, KTHB Primo och Google. 

Sökorden som användes var bland andra content marketing, innehållsmarknadsföring, B2B marketing, 

B2C, inbound marketing, native advertising, mätning, effekt samt de engelska (eller svenska) 

motsvarigheterna. Även publikationer från mindre akademiska plattformar som expertbloggar har 

studerats. Litteraturen som slutligen har legat till grund för den här undersökningen är förutom de 

tryckta böckerna “Content Marketing för alla” (Arhammar och Staunstrup 2016), “Kontroll” (Modig, 

2015) och “Journal of  Marketing Management” (2016) en del av de texter som gavs av sökningen i 

databaserna, relevant litteratur som dessa texter refererade till samt övrig litteratur som kan styrka val av 

metoder för studien. De flesta texter faller utanför den akademiska ramen, vilket kan bero på att 

området är relativt nytt på den svenska marknaden och omfattande forskning ännu inte har hunnit 

göras.  

3.3 Intervjuer  
Flera kunniga inom området har intervjuats. Intervjupersonerna delades in i tre kategorier: traditionella 

verksamheter, publicistiska verksamheter samt områdesexperter, exempelvis content marketing-byråer. 

Syftet var att att ta reda på hur intervjupersonerna i fråga definierar och väljer att arbeta med content 

marketing, då definitionen av begreppet och därmed tillvägagångssättet har olika åsikter bakom sig 

gällande betydelse.  
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För att säkra intervjuernas kvalitet skrevs en grundläggande vägledning för intervjufrågor, som 

anpassades något till de olika kategorityperna av intervjupersoner. Handledarna på uppdragsgivarsidan 

fick granska frågorna som då reviderades efter konstruktiv kritik och råd (se Bilaga 3. för 

intervjufrågor). Samtliga intervjuer som skedde i person spelades in, en underlättande faktor för att 

kunna gå tillbaka i efterhand och komplettera de anteckningar som togs under intervjun (Benyon, 

2010). De intervjuer som skedde via telefon (Scania, Swedish Content Agencies) och de frågor som 

skickades via mejl (IKEA Sverige, SPOON) spelades däremot inte in. Samtliga intervjuer var 

semistrukturerade, det vill säg att frågorna kunde anpassas efter person och situation med avsikten att 

hålla samtalet öppet och med en förhoppning att intervjupersonerna skulle svara på mer än 

vägledningens konkreta frågor. En fördel med att mötas i person är att det möjliggör att fråga 

tilläggsfrågor utöver de förutbestämda, skrivna intervjufrågorna, ut i fall mer information skulle 

behövas eller om något skulle kännas otydligt eller tolkningsbart (Larsson, 2011). De företag som 

intervjuades visas nedan i Tabell 1. 

Traditionella bolag Bransch Respondent Titel/Arbetsområde

Apollo (apollo.se) Researrangör Maria Fallström, Ulrika 
Ringström

Projektledare för content-
arbete, Copywriter

IKEA Sverige (ikea.se) Detaljhandel (främst möbler) Patrik Nygren-Bonnier Marknadsföringschef

L’Oréal (apollo.com) Detaljhandel (främst skönhet) Maria Mossenberg Kommunikationschef

Scania (scania.com) Kommersiella fordon (lastbils- 
och busstillverkare)

Staffan Ekengren Head of Scania Newsdesk (chef 
för content marketing)

Redaktionella bolag Typ av företag Respondent Titel/Arbetsområde

Appelberg (appelberg.com) Medieföretag inom 
redaktionell kommunikation

Eriq Agelii Projektledare, redaktör

Appelberg (appelberg.com) Medieföretag inom 
redaktionell kommunikation

Charotte Stenbäck Strateg, planner

Schibsted (schibsted.com) Mediekoncern Josefine Kvarnström Chef för content marketing

Områdesexperter Typ av företag Respondent Titel/Arbetsområde

Brand New Communication 
(brandnewcommunication.se)

Content marketing-byrå Maria Westman Kommunikationsrådgivare

Spoon (spoonagency.com) Content marketing-byrå Björn Owén-Glad Marknadsföringschef

Swedish Content Agencies 
(swedishcontent.se)

Branchorganisation Elisabeth Thörnsten VD

Åkesson&Curry 
(akessoncurry.se)

Content marketing-byrå Robert Bryhn VD
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Tabell 1. Intervjuade personer för studien. 

http://brandnewcommunication.se
http://spoonagency.com
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http://akessoncurry.se
http://apollo.se
http://ikea.se
http://apollo.com
http://scania.com
http://appelberg.com
http://appelberg.com
http://schibsted.com


4. Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av den studie som har utförts för att besvara uppsatsens frågeställning. 

Först presenteras resultatet de olika intervjuerna som har utförts inom kategorin för traditionella 

verksamheter, därefter de redaktionella och till sist resultatet från expertintervjuerna.  

4.1 Intervjuer med traditionella verksamheter  
4.1.1 Om respondenterna 
Fyra traditionella verksamheter, det vill säga organisationer som inte har redaktionellt arbete eller 

marknadsföring som sin huvudsakliga sysselsättning har intervjuats för studien med syfte kartlägga hur 

just dessa arbetar med content marketing. En sammanställning av svaren hittas i slutet på avsnittet (se 

Tabell 2). IKEA Sverige, Scania, Apollo och L’Oréal har alla valts ut av olika anledningar. Intresset för 

IKEA började med deras satsning på en videoproduktion, en webb-TV-serie som kallas “Vad gafflar ni 

om?” som utan att betona specifika produkter visar seriens huvudpersoner på smarta lösningar för 

heminredning från IKEA. Serien syftar till att underhålla och har haft hundratusentals tittare per 

avsnitt . Scania intervjuades på inrådan av flera av de andra respondenterna inom kategorierna content 3

marketing-experter och redaktionella verksamheter, eftersom företaget enligt dessa ska vara 

framstående duktiga på sitt arbete med content marketing. Apollo och L’Oréal valdes ut för att det 

tidigare har framgått i media att de båda för några år sedan (L’Oréal år 2012 och Apollo år 2013) 

började satsa stort på företagskommunikation och då särskilt den innehållsbaserade marknadsföringen.  

4.1.2 Svar om definitionen av content marketing  
“Content marketing är inget buzzword för Scania, det här är på riktigt. “ - Ekengren, 2016 

Angående innebörden av content marketing vill Ekengren från Scania 

påpeka att det snarare är ett arbetssätt än ett hårddraget ramverk kring 

vad det är eller inte. L’Oréal förklarar att content marketing för deras del 

ofta handlar om att besvara frågan “varför” och “hur”. Där traditionell 

marknadföring som exempelvis pekar på en specifik produkt ger 

budskap om vad, som vilken produkt, kunden behöver, kan content 

marketing istället hjälpa till att berätta historien bakom och runtomkring 

(Mossenberg, 2016). Som ett exempel har renodlad reklam ofta 

budskapet att kunden ska köpa en särskild sminkprodukt (vad), medan 

content marketing kan användas för att ge mottagaren tips och 

exempelvis gör-det-själv-videoklipp kring hur och varför produkten kan 

användas. Se Figur 1. Den gyllene cirkeln. 

 Exempelvis över 423 000 tittare på avsnitt 1 [2016-05-31]. https://www.youtube.com/watch?v=VejsQk0vyfQ [2016-05-31]3
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Fig. 1. Den gyllene cirkeln. Inspirerad av “Content 

marketing för alla” (Arhammar och Staunstrup, 

2016, 14)

https://www.youtube.com/watch?v=VejsQk0vyfQ


Respondenterna från IKEA Sverige, L’Oréal och Scania och menade alla tre att content marketing 

utmärker sig genom innehåll som ska vara relevant för läsaren. Det ska ge värde för mottagaren samt 

inspirera och underhålla. IKEA Sverige använder sig just nu mycket av kommersiellt skrivna texter, 

rörligt material och bilder vilket också Scania gör, ihop med sitt stora fokus på så kallad storytelling (att 

företaget vill berätta egna historier). IKEA Sverige, L’Oréal och Scania svarade alla tre förhållandevis 

lika i frågan kring definitionen av content marketing, medan Apollos representanter utmärkte sig något 

i sina svar. De menade istället att allt, i alla kanaler - både egna och köpta, som företaget gör inom 

marknadsföring kan räknas till content marketing. För att förtydliga inkluderar de alltså förutom deras 

egna webbsajt, blogg och rese-app också marknadsföringselement som TV-reklam, skyltar i 

kommunaltrafiken, sociala medier och sökmotoroptimering i sin definition. Apollo nämnde också deras 

egna tryckta tidning Apollo Magasin, som syftar till att inspirera till resor. Trots att marknadsföring i 

regel blir mer och mer digitalt och att antal tryckta nummer minskar, hävdar Apollo att deras magasin 

fortfarande behövs - särskilt under flygresor där deras magasin hjälper resenärerna att passera tid och 

“drömma sig bort” (Fallström och Ringström, 2016). Deras blogg som ligger på en egen domän separerad 

från Apollos webbsajt har inte särskilt många läsare och drar inte en betydande mängd trafik till 

hemsidan vilket gör att den inte prioriteras, men att innehåll fortfarande produceras för den när tiden 

finns. Apollo satsar på en hög närvaro i sociala medier, särskilt på bildkanalen Instagram och på deras 

egen Facebook-sida som till stor del visar kampanjer.  

Scania verkade ha en snävare syn på spektrat över kanaler som content marketing berör. Content 

marketing ska ha rötter i företagets egna kanaler (kanaler som verksamheten själv äger) ansåg Ekengren 

och sade även att en av de främst aspekterna med content marketing är att det ska finnas en stark, egen 

närvaro med eget driv i egna kanaler. Mossenberg (L’Oréal) menade istället att content marketing är 

kanaloberoende. Vidare hävdade hon att betydelsen av köpta kontra egna och förtjänade kanaler 

kommer att jämnas ut där de köpta kanalerna har haft ett dominerande inflytande. Idag sätter 

mottagarna i större grad villkoren för att bli nådda och Mossenberg tror att förtjänade och egna 

mediekanaler kommer att öka avsevärt i betydelse för företagen. Hon ser ett värde i att jobba mer 

relationsskapande, exempelvis med PR (förtjänade kanaler) för att öka kundernas lojalitet mot företaget. 

Vidare menade Mossenberg att om kunden känner lojalitet till ett företag, kan den på egen hand söka 

sig till verksamhetens egna kanaler och tillåta sig bli nådd.  

“Mottagaren sätter villkoren för att nås av våra budskap (läs: ex. adblocking); varför vi måste arbeta mer 

relationsskapande"” - Mossenberg, 2016 

Goda insikter kring var och hur konsumenten rör sig bland tillgängliga mediekanaler kan vara en annan 

betydande aspekt kring val av distributionskanaler. L’Oréal har noterat att den äldre delen av deras 

kundkrets lättare verkar ta till sig budskap från traditionell marknadsföring (exempelvis ren reklam i 

köpta mediekanaler), medan den yngre kretsen söker sig till företagets mindre produktsäljande och mer 
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innehållsbaserade kommunikation samt sociala medier. På L’Oréal är de noga med att fråga sig vem vill 

man nå och varför. Därefter väljer man kanal för att nå målgruppen där den rör sig. Scania däremot, 

som har en jämnare åldersfördelning på målgruppen än L’Oréal, väljer kanal efter det budskap och den 

historia de vill få fram. “Storyn kommer först, därefter valet av kanal”, sade Ekengren. IKEA Sverige väljer 

kanal efter syfte, vilket precis som de andra respondenterna inom den traditionella intervjukategorin för 

studien verkar beröra ökad varumärkeskännedom och att bygga långsiktiga och starkare relationer med 

kunderna. IKEA Sverige förklarade att de förutom dessa övergripande syften också har fyra 

huvudsakliga drivkrafter för deras kommunikation. Dessa fyra är, med IKEA Sveriges egna begrepp 

och därefter fritt översatt: like (gillande), visit (besök), convert, (konvertering) och relate (igenkänning). 

IKEA Sverige väljer utförande och innehåll till varje kanal med dessa drivkrafter i åtanke. Vidare 

tillämpar Apollo primärt ett stort fokus på kampanjer och syftar med deras marknadsföring till att dra 

trafik till deras sajt apollo.se samt på sikt sälja fler resor. 

4.1.3 Tillvägagångssätt och organisation 
Scania är i grunden ett processtyrt företag, där just processen har kommit före den redaktionella 

utvecklingen. Det behövdes en tydlig redaktionell inriktning i deras kommunikation, vilken kom med 

Ekengrens tillträde till Scania år 2013. Han är ansvarig för hela Scanias andel av innehålls-

kommunikation, exempelvis texter, bilder och videos som ska användas i content marketing-syfte. 

Ekengren har en journalistisk bakgrund och är chef  för med Scania Newsdesk, som är en del av 

kommunikationsavdelningen på koncernnivå där de jobbar uteslutande redaktionellt med innehåll och 

kommunikation. Ekengren är därmed ansvarig för det redaktionella innehållet i Scanias kanaler (ex. 

intranät, scania.com, Scanias sociala medier samt företagets tryckta tidningar och leder en redaktion 

med flera projektledare, redaktörer och skribenter.  

 Apollo har också ett uttalat content-team men i mindre format. Fallström och Ringström 

beskrev det som ett redaktionellt miniteam på tre personer med en projektledare, en skribent och en 

bild- samt filmredaktör. Redaktionen både sitter på samma avdelning och delar budget med arbetet för 

den traditionella marknadsföringen. På L’Oréal är kommunikationsarbetet istället organiserat i 

avdelningar per märken  i separata team. Inom teamen är det samma personer som arbetar med 4

traditionell och content marketing. Enligt Mossenberg är content marketing inget nytt fenomen, utan 

också en sorts marknadsföring men med ett transformerat format. På IKEA Sverige finns det ingen 

som är uttalat ansvarig för sin content marketing men alla projektledare ska vara införstådda i att “tänka 

content” (Nygren-Bonnier, 2016).  

Ekengren tror att en del av Scanias lyckade resultat inom content marketing är samarbetet mellan de 

olika personer som sköter pressarbete och intern- och externkommunikation. Dessa separeras ofta på 

de flesta företagens kommunikationsavdelningar, men Scania samarbetar allihop. Det kan ofta vara en 

 L’Oréal består av 32 internationella märken i olika kategorier. Se loreal.com för mer information.4
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utmaning för verksamheter att veta hur de ska organisera sig i kommunikationsarbetet och hur 

processen bör se ut om avdelningar inte samarbetar, påstod han. “Riv de interna murarna och tänk process”, 

har Ekengren gett som tips i en annan intervju (Tegborg, 2016). Scania Newsdesk har frekventa möten 

kring vad som funkar och inte, samt jobbar mycket med visuell planering. Scanias redaktionella process 

börjar med berättelsen, storyn, och vad de vill säga och exakt vilken/vilka kanal(er) bestäms senare. De 

diskuterar vilken vinkel de vill ta och vad de vill ska berättas. Redaktörerna producerar materialet och 

onlineredaktörerna publicerar det sedan. Det är viktigt att fråga sig vilken publiceringsfrekvens man ska 

ha, nämnde Ekengren. Scania Newsdesk vill för närvarande halvera sin publiceringstakt och producera 

färre, men bättre saker. 

Samtliga respondenter inom kategorin för traditionella verksamheter producerar innehållet helt eller 

delvis med extern hjälp. Hur mycket verkar dock variera. IKEA Sverige producerar innehållet ihop med 

sina externa partners. Apollo producerar exempelvis Apollo Magasin på egen hand och tar sedan hjälp 

av olika byråer som vardera hanterar reklam-, produktions- och mediadelarna samt ytterligare en byrå 

som hanterar Apollos större delen av sociala mediekanaler. Scania har en strävan efter att producera 

mestadels av materialet internt, men tack vare deras stora produktionsvolym på innehåll behövs det att 

de tar in en del rådgivning från till exempel Appelberg, som också har intervjuats för den här studien. 

L’Oréal producerar mycket internt, åtminstone för materialet till de nordiska ländernas verksamhet. 

Detta för att det är viktigt att anpassa innehållet till befintlig marknad och specifika målgrupper, sade 

Mossenberg från L’Oréal.  

4.1.4 Effektmätning och uppföljning 
“Man vet mer när man mäter än när man inte mäter och även om det är svårt måste man försöka hitta former för det.” - 

Ekengren, 2016 

 
Scania Newsdesk har relativt nyligen börjat prioritera uppföljningen av deras redaktionella insatser. 

Enligt Ekengren ska effektmätningen styra valen i det redaktionella arbetet för Scania Newsdesk, och 

han vill att de ska fatta alla beslut i kommunikationsarbetet baserade på data. Det har bestämts att inte 

ha några kanaler som inte mäts och de håller på att utveckla metodiken för just mätning. Scania är själva 

ansvariga för uppföljningen, men har tagit in konsulter som råd och stöd. 
 Uppföljningen sker genom att exempelvis monitorera kommentarer, lära känna publiken 

ordentligt: vad söker mottagarna på, hur ser deras mönster ut, vilka är de, vad är det för texter som läses 

och inte. Det som mäts digitalt är ren data som antal läsningar, träffar på sajter, antalet filmvisningar, 

engagemang i sociala mediekanaler (det vill säga antal tryck på så kallade gilla-knappar - likes, delningar 

av material och kommentarer) och hur länge mottagaren tittar på innehållet. De använder den här 

grunddatan för att arbeta fram slutsatser kring vilket material som fungerar och inte. Ju mer “förarnära" 

(det vill säga, anpassat för just Scanias målgrupp som till stor del består av just förare) desto mer 
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effektivt, meddelade Ekengren. Rörlig bild fungerar i regel väldigt bra för Scania och engagerande 

frågor till publiken på sociala medier och filmer genererar snabbt fler följare av deras innehåll. De 

provar sig fram, sade han.  

Apollo gör också mycket mätning, med en extern partner som är ansvarig. Allt mäts, påstod Fallström 

och Ringström i intervjun. För effektmätningen används mätningsverktyg som exempelvis Google 

Analytics, vilket ger siffror på hur synliga Apollo är och vilka av deras kommunikationskanaler som går 

bäst. De AB-testar materialet på webben konstant, det vill säga att olika material jämförs mot varandra 

och olika målgrupper eller geografiska områden. De som jobbar på marknadsföringsavdelningen 

analyserar realtidsinformation över hur kunderna beter sig på deras webbsida och var läsarna verkar 

stanna till. Apollo kör mycket kampanjmätningar, inte bara innan och efter, utan även under pågående 

kampanj. Slår den inte bra, förändrar de innehållet allt eftersom. Effekten av det material som syftar till 

att inspirera följs upp genom att mäta hur länge läsare är kvar på en särskild plats (t.ex. i en text på 

deras webbsidor) och antal som klickar vidare från företaget innehåll i sociala mediekanaler till deras 

hemsida. 

Marknadsföringschefen för IKEA Sverige valde att inte delge hur effekten av deras content marketing 

har visat sig, inte heller huruvida där finns positiva eller negativa siffror som indikerar resultatet av deras 

satsningar. Däremot förklarade han att verksamheten har olika KPI:er (key performance indicators, 
nyckeltal ) för deras olika syften. Exempelvis mäts ROI/ROA (return of  investment, return on assets ), top of  5 6

mind (andel svarande som nämner varumärket först inom en viss bransch), kundpreferens och net 
promotor score . Uppföljningen av IKEA Sveriges satsningar på content marketing sker genom spårning, 7

social listening tools (vad som sägs om företaget på sociala mediekanaler), kampanjmätningar och 

regelbundna varumärkes-, trafik- samt säljmätningar.  
 Nygren-Bonnier sade att det är svårt att jämföra kort- och långsiktiga ekonomiska vinster, och 

att de traditionella marknadsföringsmetoderna ofta genererar vinst snabbare än redaktionell 

marknadsföring (content marketing). Vidare påstod han att IKEA Sveriges arbete kring 

innehållsmarknadsföring ständigt utvecklas och blir bättre. 

Idag har alla funktioner på företaget (PR/Marknad/kundtjänst/sälj/HR) ett varumärkesansvar och allt 

sammantaget påverkar konsumentens vilja att köpa företagets produkter eller tjänster, sade L’Oréals 

representant och ansåg frågan om effektmätning blir således inte lika endimensionerad som den 

generellt har varit förut, och hon resonerade kring att man nu bör titta mer på den integrerade effekten 

 KPI:er indikerar hur framgångsrikt ett företag är inom ett särskilt segment. http://www.investopedia.com/terms/k/kpi.asp (2016-02-05)5

 ROI, Return of investments visar på avkastning på investerat kapital. http://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp (2016-02-05) 6

ROA, Return on assets visar på hur lönsamt ett företag är i förhållande till de totala tillgångarna http://www.investopedia.com/terms/r/returnonassets.asp 
(2016-02-05)

 NPS räknar ut sannolikheten att kunder skulle rekommendera företaget http://www.netpromotersystem.com/about/measuring-your-net-promoter-7

score.aspx
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och målgruppens attityd till varumärket. L’Oréal, därtill de flesta andra verksamheter, har i regel alltid 

varit duktiga på att mäta hur de når ut med budskap, exempelvis genom räckvidd eller share of  voice . 8

Däremot som hon sade, har organisationer inte varit lika duktiga på att mäta hur man når in. Genom att 

lägga mer resurser på analys och mätning för att försöka förstå kunden och vad det är som gör att den 

gillar företaget, går det att komma en bit på vägen. Det kan vara bra att ha ett holistiskt perspektiv till 

analysen gällande målgruppsbeteende, effektmätning och dylikt. Mossenberg ansåg att den behövs 

bättre verktyg för mätning, särskilt för förtjänade mediekanaler. Bra analyser och verktyg behövs för att 

mäta kvalitet före kvantitet och för att kunna titta på tonaliteten (positiv, negativ, neutral) hos 

målgruppen. (Mossenberg, 2016) 

“Vi har alltid varit duktiga på att mäta hur vi når ut – men inte hur vi når in. Detta blir en viktig fråga idag när 

mottagaren sätter villkoren för att nås av våra budskap.” - Mossenberg, 2016  

 Share of voice, (SoV) är procentandelen av ett företags reklamaktiviteter (köpta kanaler) inom den totala delen av köpta aktiviteter för en hel sektor eller 8

produkttyp. Mätningen visar på frekvens, räckvidd och annonsvärdering. http://www.businessdictionary.com/definition/share-of-voice.html (2016-04-18)
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4.2 Intervjuer med redaktionella verksamheter  
4.2.1 Om respondenterna  
Två aktörer, Appelberg och Schibsted har intervjuats som röster från redaktionella verksamheter för 

den här undersökningen. Appelbergs centrala verksamhet är redaktionell kommunikation och 

utveckling och produktion av kundtidningar medan Schibsted är ett internationellt mediehus med 

diverse verksamheter. Från Appelberg har två personer intervjuats varav en projektledare och redaktör 

med stor insikt i content marketing, Eriq Agelii. Den andra var strategen Charlotte Stenbäck som 

berättade om mätning och uppföljningen av deras arbete. Från Schibsteds håll intervjuades Josefine 

Kvarnström som i dagsläget är ansvarig för företagets content marketing. Syftet att träffa dessa 

redaktionella verksamheter var att få en inblick i de kan vara organiserade och hur processen går till, 

samt andra element typiska för redaktionellt arbete. En sammanställning av respondenternas svar finns 

i slutet på avsnittet (se Tabell 4). 

4.2.2 Svar om definitionen av content marketing  
“Content marketing är ett svårt ord - det är väldigt brett. Allt är ju innehåll, oavsett bra eller dåligt. Vilken 

marknadsföring har inte innehåll?” - Agelii, 2016 

Appelbergs ena respondent, Agelii, föredrog inte begreppet content marketing, med anledningen att 

han ansåg det var för vagt och att alla har sin egen bild om vad det står för. Han tror att den här sortens 

marknadsföring kommer att gå under en annan benämning om några år och föreslog att istället prata 

om fenomenet som redaktionellt formulerad marknadsföring. Oavsett begrepp, definierade han fenomenet 

som marknadsföring med redaktionella, journalistiska verktyg som ska mynna ut i kommunikation på 

mottagarens villkor. Även Kvarnström från Schibsted kommenterade bredden av begreppet content 

marketing, och benämnde det för ett paraplybegrepp för innehållsmarknadsföring som handlar om att 

bygga ett långsiktigt engagemang för en målgrupp. Hon inkluderade även redaktionellt material i köpta 

kanaler, med native advertising  som exempel, medan Agelii förklarade content marketing som 9

kommunikation genom de kanaler företagen själv äger. Gällande kanaler finns det dock ingen generell 

modell över särskilda kanaler som skulle kunna uppfylla ett specifikt syfte, sade han.  

Content marketing är ett växande tillvägagångssätt, men fortfarande något otydlig i kanten i vad exakt 

det innebär. Kommunikationsformen är långsiktig, förtroendeskapande och bra för att bygga och stärka 

varumärken. Det är svårt och extremt dyrt att gå via köpta mediet och till exempel annonsera sig till 

samma kundlojalitet. I tänket kring content marketing tillkommer också ett högre krav på trovärdighet 

än klassisk reklam och det blir viktigt att det framgår tydligt vem avsändaren är. Företags-

kommunikationsbranschen har vuxit mycket på senare år och många har bytt ben. Dessutom har 

reklam, nyhetsjournalistik och andra relaterande världar gått ihop och det har blivit mer otydliga gränser 

 Native advertising är köpt annonsering som följer samma format som övriga sidans innehåll, till exempel som en bild på Instagram eller som en artikel i ett 9

nyhetsflöde. 
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kring vad som är vad, enligt Agelii. Många reklambyråer påstår sig arbeta med content marketing, 

medan journalister sitter någon annanstans och tycker att de i sin tur också gör content marketing. 

Företagen i branschen kallades förut uppdragspublicistiska verksamheter. (Agelii, 2016). 

Appelberg strävar efter att skapa en trovärdig och långsiktig kommunikation med uppdragsgivarnas 

målgrupper. Vid lyckade resultat mynnar det ut i en kommunikation som mottagaren vill ha, behöver 

eller till och med kan betala för. Allra bäst är det när de gör material som är kommersiellt jämförbart, 

exempelvis en kundtidning (se bild 2) som kan mäta sig med vilken annan tidning som helst. Detta med 

att skapa innehåll som läsarna faktiskt vill ta del av eller rentav söker upp själva var någonting som 

Kvarnström också berörde, när hon pratade om Schibsteds perspektiv gällande native advertising och 

content marketing:  

“Läsarna ska tycka att materialet är så bra att de läser den TROTS att de vet att det är reklam! - det är content 
marketings ‘magic sauce!’” - Kvarnström, 2016 

En stor stötesten när det ska börja produceras innehåll är för verksamheten att kunna se skillnad mellan 

avsändarens kommunikationsbehov och mottagarens informationsbehov. Det är inte alltid mottagaren vet vad 

den behöver och vill oftast läsa om det den inte känner till. Företag å andra sidan vill allt som oftast 

basunera ut sitt budskap som om det var reklam. Där är det viktigt att stanna upp och fråga sig vad 

kunden vill läsa om och vad som är kroken som får dem att läsa och ta del av innehållet. Mottagarna av 

innehållet kan vara de mest kritiska rösterna om företagens content marketing går fel. (Agelii, 2016) 

4.2.3 Tillvägagångssätt och organisation 
Kvarnström (Schibsted) är ansvarig för ett redaktionellt team på tolv personer som bland annat jobbar 

med Schibsteds native advertising. Det faktum att teamet består av främst journalister är något hon 

påpekade är viktigt, de som kan journalistik vet hur man ska uttrycka sig för att få fram det som ska 

sägas. De måste kunna ställa rätt frågor för att få fram material. Även Agelii från Appelberg är journalist 

i grunden och menade att han har lärt sig de journalistiska verktygen därifrån. På Appelberg anpassas 
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Bild 2. Hjärt- och Lungfondens tryckta kundtidning (som produceras av Appelberg). 

Tidningen är enligt Agelii mycket framgångsrik. Foto: privat, 2016-04-12.



teamen och vilka som ska medverka efter uppdragen de får. På företaget arbetar redaktionellt utbildade 

personer i konkreta roller och med tydliga ansvar, som exempelvis: projektledare/redaktör, strateg/

konceptutvecklare, expertkompetenser (kunniga inom särskilda områden som t.ex. film, foto och 

programmering) och planerare (ansvariga för bland annat effektmätning). Förutom de som är internt 

anställda jobbar de också mycket med andra byråer, leverantörer och frilansare, särskilt internationellt.  

4.2.4 Effektmätning och uppföljning 
Kvarnströms team (Schibsted) jobbar främst med native advertising vilket enligt Kvarnström är 

förhållandevis lätt att mäta effekten av. Varje vecka som en kampanj körs får de uppmätta värden som 

exempelvis antal delningar, antal klick och vidareklick och tid som läsare har tillbringat per artikel. Hur 

många som har läst, alltså hur många som har klickat sig in i en artikel från en startsida är Schibsted-

teamets viktigaste KPI (nyckeltal). Antal klick och dylikt är ett numeriskt sätt att mäta effekten av deras 

arbete. Det går också att ställa frågor till användarna genom läsarundersökningar. Ett annat sätt kan 

vara att ställa frågor om ett företag till olika grupper, de som har eller inte har läst artikeln (och detta vet 

man genom exempelvis cookies ). 10

  

Digitalt och tryckt innehåll skiljer sig åt en del i mätningen. Även om det finns förhållandevis bra 

tillgång till numeriska värden (ex. antal klick, var kommer de ifrån, vad gör de där, hur länge har de 

stannat och så vidare) blir det svårare att mäta spridningskvalitet på en sajt. Det går att få fram data på 

hur kunder använder en sajt, men svårare att veta vem som är mottagaren. Fördjupad data däremot är 

lättare att få i print-material, genom exempelvis dessa fokusgrupper eller enkätundersökningar.  

 Appelberg mäter liksom Schibsted sina insatser både kvantitativt och kvalitativt, alltså genom 

både data som exempelvis antal klick och djupintervjuer. En kvantitativ metod som Appelberg 

använder är bland annat vad de kallar en obs-mätning. Då studerar de bland annat tre områden: 

observation, attityd och köpbeteende (se tabell 3.). Genom att titta på dessa faktorer både före och 

efter ett kommunikationssläpp (ex. tidningspublikation släpp av webbsajt) kan man se vilken effekt som 

investeringarna i en specifik distributionskanal har gett. Därefter följer de upp resultaten med kvalitativa 

mätningar som djupgående intervjuer och fokusgrupper.  

 

observation har läsaren sett innehållet?

attityd vad tycker läsaren om innehållet?

köpbeteende är läsaren intresserad av att ta ytterligare del av detta?

 Cookies, eller sv. “webbkaka”är en textbaserad datafil med användarinformation som i regel sparas ned vid besök på webbsajter. 10
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Tabell 3. Kvantativ obs-mätning 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Datafil


De jämför produktionskostnad med vad de får tillbaka inom dessa obs-områden. Enligt Agelii visar 

sådana siffror generellt att pengar investerade i kommunikation och PR ger bättre effekt än ren reklam. 

Som redan nämnt är det både svårare och möjligen dyrare att köpa sig samma genomslag, 

argumenterade han. En faktor som försvårar uppföljningen av content marketing-relaterat arbete något 

är att Appelberg exempelvis jobbar nära och kompletterande uppdragsgivarnas reklamkampanjer, vilket 

ibland gör det vårt att se vad som gav vilken effekt. Företagens content marketing är en del av den 

totala kommunikationen och alla element stöttar varann.  

Charlotte Stenbäck, planner på Appelberg med stor kunskap om just effektmätning, intervjuades också 

för studien. Hon gick djupare in på detaljerna kring uppföljningen av Appelbergs insatser och pekade 

liksom Agelii (projektledare och redaktör på Appelberg) mot både kvalitativ och kvantitativ mätning. 

Hon sade att kvantitativa mätningsmetoder ofta är intressant för de med ekonomiskt intresse och 

siffrorna man kan få ut av dem utgör en bra grund för att kunna göra en statistisk analys. Appelberg ser 

till att mätning görs om uppdragsgivaren önskar det. Uppföljningen görs av externa 

undersökningsföretag, som till exempel Orvesto eller TNS Sifo. Där mäts bland annat räckvidd (hur 

många har tagit del av innehållet), hur lång tid som läsare tillbingar i tidningen och korrelation (det vill 

säga en sambandsanalys över vilka faktorer som driver vissa beteenden). En brasklapp är att det inte går 

att jämföra värden från exempelvis specifika kundtidningar och kommersiella media, då läsarna av det 

förstnämnda troligast har valt att ta del av materialet vilket starkt positivt påverkar de numeriska 

värdena av intressegrad, inställning till innehållet och generellt omdöme över materialet. 

 Gällande kvantitativa, statistiska metoder berättade Stenbäck även om cawi och cati. Cawi 

innebär enkäter som skickas ut via e-post och enligt Stenbäck ska man vara nöjd om man får en 

svarfrekvens på 1,5%. Det går att få något mer nyanserade svar och säkrare data genom cati, det vill 

säga också enkätundersökningar men med skillnaden att det sker via telefon. Vid trehundra svar menar 

Stenbäck att det oftast brukar gå att dra en statistisk slutsats kring ett ämne. Statistisk effektmätning 

(cati/cawi) tror Stenbäck dock är en döende metod på grund av att det är så pass starkt relaterat till 

printmaterial. Hon menar att det mesta inom kommunikation rör sig mot digitalt och då blir mer 

relevant med exempelvis trafikbaserad mätning (som antal klick och dylikt.). Hon menade också också 

att kvantitativa och kvalitativa mätningsmetoder kompletterar varann. De kvantitativa kan exempelvis 

svara på hur många som är av en åsikt och ett validerat svar med konkreta siffror, medan kvalitativa 

förhoppningsvis svarar på varför åsikten/erna ser ut som de gör och hur mottagarna agerar i 

verkligheten. 

 Syftet med content marketing enligt Stenbäck är indirekt försäljning, med andra termer alltså att 

skapa engagemang och bygga kundrelationer för att på lång sikt öka sälj. Engagemang är ett mjukt värde 

som är svårare än exempelvis antal klick att översätta till statistiskt mätbara siffervärden - det vill säga, 

en kvalitativ uppföljningsmetod kan passa bättre för ändamålet än att se till det kvantitativa. Något som 

kan vara intressant för att mäta just engagemang är aktiviteten på sociala medier: hur delas och sprids 
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materialet bland mottagarna? Förutom antalet delningar kan man ge ett öga åt antal “gillningar” (likes) 
samt kommentarer om materialet - vad säger mottagarna? Man snabbt se vilket material som träffar bra 

hos målgruppen. Den kvalitativa mätningen kan också te sig genom läsarundersökningar och en 

tidseffektiv variant kan vara att sätta upp ett chattrum online med mindre fokusgrupper. 

4.2.5.Tips från de redaktionella verksamheterna 
Respondeterna från Schibsted och Appelberg tillfrågades ifall de hade några råd till de verksamheter 

som vill eller redan anammar content marketing. Kvarnström från Schibsted var noga med att betona 

att journalistik är ett hantverk och hur viktigt det är med rätt tonalitet per kanal. Innehåll kan 

återanvändas men måste kanalanpassas. Som ett annat tips menade hon också att de flesta företag 

faktiskt har intressanta historier att berätta och att det är viktigt för de verksamheter som ska tillämpa 

content marketing att ha tilltro till detta. Vidare sade hon att det för sådan här sorts marknadsföring är 

viktigt att inte översälja, utan mer tänka på vad som kan berättas, hur de kan överraska läsarna och ge 

dem något extra. Agelii från Appelberg var inne på samma spår och påstod att man som avsändare 

måste ge mottagaren något som den efterfrågar, en aspekt som inte är helt självklar för många 

uppdragsgivare. Man ska inte använda content marketing för rena kampanjer. Relaterat detta sade han 

också att det inte är alltid som det finns ett samarbete mellan reklambaserade och redaktionella 

satsningar - ibland kan de vara verksamma på olika avdelningar eller till och med genom olika byråer. 

Han menar att samarbete kan vara essentiellt för verksamhetens kommunikation.  

“Kampanjer och redaktionellt borde gifta sig mycket mer och samarbeta.” - Agelii, 2016 

Enligt Agelii är det hårdare kvalitetskrav på redaktionell marknadsföring än på det kommersiella och 

mervärde samt överleverans får gärna vara nyckelord i processen. Han nämnde att det går inte att få 

spridning på något som inte är bra, ett undermåligt jobb får det inte fötter oavsett hur mycket man som 

avsändare tjatar. Stenbäck (Appelberg), betonade vikten av att identifiera verksamhetens syfte i 

kommunikationen. Vill man som avsändare exempelvis driva sälj kan möjligen vägen med traditionell 

reklam vara bättre, medan om verksamheten strävar efter att profilera sig inom ett särskilt område 

passar content marketing. Då måste man som företag dock ha förståelse för att det tar lång tid och att 

det inte räcker med en enda satsning under en begränsad period.  
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4.3 Intervjuer med områdesexperter 
Som expertröster inom området content markting intervjuades representanter från Swedish Content 

Agencies, Brand New Communication och Åkesson&Curry, samt en kortare intervju via e-post med 

content-byrån Spoon. Swedish Content Agencies är en branchsorganisation vilken företräder byråer 

som arbetar med content marketing och har således en betydande roll för området. De resterande 

respondenterna inom kategorin för expertintervjuer benämner sig själva som content-byråer. En 

sammanställning av respondenternas svar finns i slutet på avsnittet (se Tabell 5). 

4.3.1 Om definitionen 
Tidigare nämnt i denna rapport finns Swedish Content Agencies officiella definition av content 

marketing (se sid. 12). Content marketing är enligt Swedish Content Agencies kommunikation och 

marknadsföring med redaktionellt innehåll, som ska upplevas som intressant och relevant av 

målgruppen. Avsändaren kan genom innehåll som mottagaren värdesätter bygga sitt varumärke och 

inleda eller stärka kundrelationer. Brand New Communication var också inne på spåret om att 

målgruppen ska tycka att det är intressant och relevant. Det är kommunikation på mottagarens villkor 

och i ett lyckat arbete får företagen får ut sitt budskap till sin målgrupp på rätt sätt och i rätt kanal (för 

tänkt målgrupp, författarens anm.). 

“Content marketing är inget skrikande av budskap, så som i köpta medier och i reklam, utan ett möte med målgruppen 

med rätt tonalitet och läge.” - Westman, 2016 

Westman (Brand New Communication) betonade att content marketing är en genuin kommunikation 

som kan skapa en genuin koppling mellan företag och kund. Istället för att basunera ut sitt budskap kan 
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nu verksamheter möta kunden och visa intresse för den. Content markting är för Maria Westman att 

man stöper om ett budskap genom en redaktionell process, där man knådar det för att kunna få fram 

en bra story att berätta, uppblandat med omvärldsanalys och trender. Vidare sade hon att man i content 

marketing plockar essentiella delar från de journalistiska metoderna och dito hantverk. Även 

Åkesson&Curry lade vikt vid det redaktionella. Enligt Bryhn (Åkesson&Curry) är content marketing ett 

kommunikationssätt drivet av en redaktionell process som mynnar ut i redaktionell ton och uttryckssätt. 

En skillnad mot traditionell reklam och marknadsföring är att content marketing oftast kräver ett bättre 

förarbete innan man går in i den redaktionella processen, så att man vet vad man som varumärke vill 

uppnå som publicist, sade han och fortsatte: de varumärken som har förstått redaktionell 

marknadsföring är de som har tagit steget att bara vara sitt eget varumärke till att se på sig själva som 

publicister i mycket större utsträckning. 

“Vi är inte så petiga med definitioner” - Owén Glad, 2016 

Spoon å andra sidan lade mindre vikt vid det redaktionella och mer kring att det ska vara 

verklighetsbaserad storytelling. Owén Glad från Spoon tillade att de hela tiden kan se hur denna 

verklighetsbaserade marknadsföring skapar positiv förändring för de varumärken som de arbetar med. 

Syftet med kommunikationsstrategin menade Owén Glad att det varierar. “Ibland handlar det om att stärka 

eller förändra varumärket och hur det uppfattas. Ibland handlar det om att stärka den interna kulturen. Ibland handlar 
det - rätt och slätt - om att sälja mer produkter.”, sade Owén Glad (2016). Han tillade att företaget inte är så 

noga med en exakt definition av content marketing men nämnde att det handlar om att basera sin 

kommunikation på egna, ägda kanaler och att inte prata om sig själv, sina tjänster och produkter - utan 

att skapa innehåll med ett mervärde för mottagaren. Content marketing för Åkesson&Curry innebär 

också kommunikation i stor majoritet egna kanaler (alltså där distributören själv kontrollerar kanalen) 

men också i förtjänade kanaler. Brand New Communication höll med om att content marketing nästan 

bara är i egna kanaler men att det med bra spridningseffekt kommer PR - förtjänade kanaler. Varje 

företag har en unik sammansättning av kanaler och det går inte enligt Westman att säga vilken som är 

den bästa kanalen för ett särskilt syfte. Man måste se var målgruppen är, sade hon. Enligt Bryhn finns 

det inte heller någon generell lösning som gäller för alla verksamheter. Vissa typer av bolag kräver vissa 

lösningar som är helt skilda från lösningar till företag inom andra branscher, berättade Bryhn. Här 

möttes respondenterna. 

“Det är viktigt att hitta beteendemönster hos en målgrupp - var finns de och vad gör de? Val av kanal(er) är sedan 

bundet till målgruppen, snarare än syftet med kommunikationen. “ - Westman (2016) 

“Det finns ingen one-size-fits-all utan det är en hel schweizisk armékniv med olika verktyg från fall till fall.” - 

Bryhn (2016) 
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Det blir svårare och svårare som företag att köpa sig genomslag och man behöver bli bättre på att 

utveckla nya kanaler i sin egen arena, både digitala och fysiska. Både Swedish Content Agencies och 

Åkesson&Curry påpekade att branschen just nu befinner sig i en brytningstid med de nya möjligheter 

som kommer med digitaliseringen av företagskommunikation. Det är lättare än förut att nå ut till 

många, åtminstone verktygsmässigt. Fortfarande måste innehållet vara riktat och intressant, sade 

Thörnsten. Bryhn förklarade att det inte längre finns någon enkel metod utan det krävs högre och 

bredare kompetens för att göra riktigt bra insatser. Företag måste våga välja bort aktiviteter: “Välj färre 
aktiviteter som man kan göra bättre och mer engagerande, men för ut dem i fler kanaler”, sade han. Flera kanaler 

men med återvänt innehåll kan vara en intressant och något outnyttjad möjlighet för företag inom 

andra branscher, lade han till. Rätt genomfört kan man spara mycket pengar genom att jobba med en 

content marketing-strategi och det går att konvertera köpt mediabudget till att jobba med innehåll i 

egna kanaler - utan lika stor kostnad men med samma genomslag. Det finns en klar fördel att jobba 

med egna kanaler som ett tydligt komplement till köpta medier, sade Bryhn. Content marketing bör 

enligt Åkersson&Curry inte ersätta köpta media, utan komplettera för en helhetsplan. 

Traditionella mediehus har på senare tid tappat annonsintäkter och antal tryckta upplagor, vilket gör att 

de måste hitta nya affärsområden. Man ringade in relevansen av egna kanaler för innehålls-

marknadsföring från början, men nu har man insett att det också funkar på traditionella plattformar, 

noterade Thörnsten på Swedish Content Agencies. Vidare menade hon att det är innehållet och/eller 

aktiviteten som bestämmer om det faller inom ramen för content marketing eller inte. Hon anser att det 

svårt att säga var gränsen går mellan det som är och inte är content marketing, kanske svårare nu än 

någonsin och då särskilt gränsen mellan reklam och innehållsbaserad marknadsföring. Reklam i köpa 

medier är dock inte content marketing, anser Åkesson&Curry. Native advertising exempelvis, har blivit 

betecknat av vissa som content marketing för att det är redaktionella annonser. Bryhn invänder mot 

detta och menade att redaktionella annonser har funnits väldigt länge. Native advertising är sponsrade 

annonser i redaktionellt format och inte content marketing enligt Åkesson&Curry. Tvärtom hävdade 

Thörnsten (Swedish Content Agencies) att native advertising ingår inom ramen för content marketing. 

4.3.2 Tillvägagångssätt och organisation 
Åkesson&Curry jobbar med tre olika delar: rådgivning (konceptutveckling av uppdragsgivares ägda 

kanaler), content produktion och företagstjänster. Tittar man närmare har de där klara och 

väldefinierade roller, som bland annat: projektledare, strateger, produktionsledare, redaktörer, skribenter 

och grafiska formgivare. De som producerar innehåll har en redaktionell utbildning, och erfarenheter 

från media som ofta skiljer sig från de som jobbar strikt med reklam, påstod Bryhn. Byrån tar också 

hjälp av externa frilansare. Han liknade Åkesson&Curry med traditionella konsulter och menade att 

arbetssätten liknar varann på sina håll. När det är dags för ett nytt projekt går Åkesson&Curry igenom 

faser av analys, uppdragsbeskrivning, research, workshops med uppdragsgivaren, rådgivning, 

rekommendationer, kreativ utveckling och slutligen arbete med konceptet. Brand New Communication 
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å andra sidan fungerar i mindre skala och i dagsläget är det tre personer anställda. Maria Westman på 

Brand New Communication är övertygad om att alla verksamheter kan jobba med content marketing, 

stort som litet så länge det dimensionerat rätt. Bottnar man som företag sitt i eget budskap och 

organisation kan man göra sitt content-arbete rätt förankrat och i rätt storleksskala, sade Westman. 

Anledningen att Brand New Communication fungerar väl trots det ringa antalet anställda är tack vare 

deras nätverk av bolag och frilansare som sköter bland annat teknik och film i produktioner. Westman 

menade att man antingen kan vara få fast anställda men med ett stort nätverk eller en vad hon kallar 

fullservicebyrå, det vill säga med alla kompetenser under samma tak. 

4.3.3 Effektmätning och uppföljning 
Alla fyra respondenter inom kategorin var eniga om vikten av effektmätning och att det är relevant för 

att kunna avgöra vad som är bra content marketing och inte. Arbetet med content marketing måste 

kunna påvisa en affärsnytta och ekonomiska mått måste finnas. Det är däremot inte helt lätt, 

kommenterade Thörnsten. Trots att det är kan vara något av en utmaning att mäta effekten av content 

marketing är det bättre att sätta upp mål och försöka mäta än att inte mäta alls. Bara genom att som 

företag fråga sig vad man vill med sin kommunikation kommer förhoppningsvis frågan om mätning 

upp tidigare i processen. En dålig mätning är alltid bättre än ingen mätning alls, då har man åtminstone 

något att utgå från. (Thörnsten, 2016) 

“Effekten av content marketing mäts på tusen olika sätt, beroende på vad avsändaren vill uppnå.” - Owén Glad 

(2016) 

Det är viktigt som företag att fråga sig vad man vill med sina satsningar inom innehållsmarknadsföring, 

ansåg alla respondenter. Ibland, enligt Owén Glad från Spoon, kan det exempelvis handla om att öka 

försäljning och då är det just försäljningen som ska mätas, ibland handlar det om varumärkeskännedom, 

ökad publik, politisk påverkan eller något helt annat och då ska man mäta därefter, sade han. Förutom 

att ha ett tydligt syfte om vad man vill uppnå är det också viktigt att veta vem det ska kommuniceras till. 

Man vet bara vad som är bra content marketing om man har ett tydligt grepp om vem man vill nå, sade 

Bryhn. Brand New Communication föreslog att iaktta hur målgruppen beter sig över ett dygn och hitta 

mönster i hur medieanvändningen ser ut. För köpta mediekanaler finns det som tidigare har nämnts en 

tydlig metodik för att förstå vilken räckvidd man får eller vilka man når. Det saknas docka i redaktionell 

marknadsföring, vilket utgör en av de största utmaningarna för den här kommunikationsformen. Det 

läggs ofta mycket resurser på att ta fram intressant innehåll utan vidare insikt kring hur det ska 

distribueras, och det är ofta att skapa räckvidd som blir det svåra i processen. (Åkesson&Curry, 2016).  

Respondenternas svar var ytterligare lika gällande att kommentera att det är relativt lätt att få konkreta, 

uppmätta siffror för digitalt material om man tittar till numeriska värden som till exempel antal 

delningar eller tid som läsaren tillbringade i materialet. Så länge man, som sagt, vet syftet bakom sina 

content marketing-insatser kan man sätta upp parametrar för vad som är relevant att mäta. Det är 
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viktigt att sätta upp mål kring vad man vill nå och sen göra en uppföljning sade Westman på Brand 

New Communication, och tillade att man förutom om content marketing också bör prata om content 

management, det vill säga hantering av det kommunikativa innehållet som en verksamhet producerar. 

Man kan se till var, på vilka kanaler, som det distribueras, hur innehållet användes och återanvänds, 

effektmätningar och mycket mer. 

4.3.4 Tips från områdesexperterna 
Respondenterna var eniga om att det för arbete med content marketing gäller att börja i rätt ände. Det 

är enligt Åkesson&Curry, Swedish Content Agencies och Brand New Communication vanligt att 

företagen (uppdragsgivarna och avsändarna av innehållet) fokuserar mycket på att hitta en lösning till 

ett problem. Tyvärr är det inte alltid så enkelt, menade områdesexperterna. Först och främst är det 

viktigt att identifiera företagets syfte med just denna sorts kommunikation (innehållsbaserad 

marknadsföring), att fråga sig varför man vill använda sig av just content marketing. Därifrån kan man 

börja utforma en strategi. Brand New Communication betonade vikten av att inte försöka forcera fram 

stora volymer av innehåll enkom för att visa på en stark digital närvaro, utan att våga sakta ned och göra 

genomtänkta beslut. Innan man bestämmer distributionskanal(er) är det viktigt att identifiera vem 

mottagaren är och var den befinner sig, för att kunna anpassa innehållet inför den kanal som passar just 

detta syfte. Bryhn gav tipset att se vad som kan lösa ett syfte, integrerat på flera håll i företaget. Content 

marketing kan åstadkomma väldigt mycket, men inte lösa alla problem fortsatte han och syftade till att 

det är integrationen mellan innehålls- och traditionell marknadsföring, affärsinnovation, bra 

erbjudanden och vettiga produkter som också spelar in. Relaterat integration benämnde även Spoon 

och Brand New Communication att samarbete mellan avdelningar är essentiellt för att lyckas. Det 

viktigaste är att olika avdelningar (pr, marknad, kommunikation, sälj m.m.) inte är åtskilda, utan de 

måste arbeta tillsammans, sade Owén Glad.  

Vikten av att ha redaktionell kompetens ska inte underskattas. Vill man som verksamhet påbörja ett 

arbete med content marketing rekommenderar Brand New Communication att göra en 

kompetensinventering och ha personal med redaktionell bakgrund. Särskilt för stora verksamheter 

rekommenderas att ta in en expert-byrå till hjälp. Oavsett om man vill nyanställa eller ta in en extern 

byrå som hjälp, krävs det någon i organisationen som bär ansvar för kommunikationsstrategin och man 

bör öronmärka en del av marknadsföringsbudgeten dedikerat content marketing. Åkesson&Curry 

underströk också vikten av att ha redaktionell kompetens och ett tips från honom är att jobba med rätt 

konsulter med en vana att jobba i en redaktionell process. Slutligen tipsade respondenterna om 

följande: Berätta historier från verkligheten! Bra content berättar ofta en genuin historia, som just 

därför bättre lyckas engagera och intressera målgruppen.  
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5. Diskussion 
I kapitlet diskuteras resutltaten som har genererats av undersökningen. Diskussionen utgår ifrån områdena 

tillvägagångssätt, organisation och effektuppföljning samt de relaterande delfrågorna till arbetet.  

Det är viktigt för företag att synas på sin marknadsplats. Digitaliseringen och det faktum att människor 

tillbringar allt större del av livet framför en digital skärm som en dator eller smartphone (mobiltelefon) 

för nyhetskonsumtion, underhållning, socialt umgänge med mera, har förändrat människors beteende 

både som kunder och som mottagare av budskap. De flesta lever ständigt uppkopplade mot internet 

och samtidigt har företag börjat förstå att en digital närvaro är essentiell för att bli synlig oavsett 

bransch eftersom marknadsplatsen har flyttat ut på internet. All marknadsföring och kommunikation 

som pågår gör det dock brusigt och medför en utmaning för verksamheter att nå sin målgrupp. 

Människor är trötta på reklam och att den tröttheten ökar. Företag försöker komma på nya sätt att föra 

sitt budskap och mottagarna svarar med motreaktioner. Ett exempel är så kallade annonsrutor (eng. 

banners). När de började spridas gick det att notera en viss framgång, men sedan blev människor trötta 

på även detta och annonsblockerande datorprogram började florera. Reklamtröttheten har gjort det 

svårt för företag att köpa sig genomslag på samma sätt som tidigare och det generella beteendet 

kommer förmodligen peka mot att där det går att blockera reklam, gör allt fler det. Att mottagarna har 

fått en starkare möjlighet att påverka flödet genom att spärra reklamannonser kan ha sänkt lönsamheten 

för marknadsföring i den uppkopplade, digitala världen. Traditionell marknadsföring får allt mindre 

resurser eftersom det inte passar in i vår digitala livsstil. Påflugen, direkt reklam möter negativa attityder, 

mottagarna avskyr det och kallar det spam .  11

Hur kan man som kommersiell avsändare då nå fram till mottagarna genom det mediala bruset? 

Ömsesidighet i kommunikationen kan vara ett av svaren och det skulle kunna förklara varför content 

marketing och relaterande strategier har kommit att bli populära. Många av respondenterna i studien 

angav att den huvudsakliga poängen med content marketing är att det är kommunikation som sker på 

mottagarens villkor med deras intresse och engagemang i fokus. Produktion och spridning av innehåll i 

alla dess former: bilder, texter, storytelling, filmklipp, bloggar och så vidare är alla medel för fånga 

mottagarens intresse. Där traditionell marknadsföring, exempelvis reklam och annonser, kan liknas vid 

någon som basunerar ut ett budskap med megafon ger ett innehållsbaserat utttryckssätt som content 

marketing snarare ett tvåvägsengagemang, ett ömsidigt intresse och en möjlighet där avsändare och 

mottagare kan mötas på en jämlik nivå. Avsändarna, företagen, måste kunna räkna ut vad kunderna vill 

ha när de får ett minimum av uppmärksamhet. Mycket av kraften i content marketing ligger i 

mottagarens subjektiva upplevelse av innehållets relevans. Utan relevans blir man som avsändare lätt 

borttappad i bruset. En sätt att ta reda på vad som är intressant och i längden ökar läsarens engagemang 

 För begreppets ursprung se: https://www.youtube.com/watch?v=anwy2MPT5RE11
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kan vara genom kundundersökningar som ger information om vem kunden är, vad som är det generella 

intresset, vad de tycker om särskilda innehållsmateria och så vidare. Man kan helt enkelt se kunderna 

som nutidens research-avdelning och mjölka dem på data för att kunna göra sitt content ännu bättre. 

Med den kunskapen måste verksamheterna därifrån gå ett steg längre och försöka skapa innehåll som 

läsaren inte ens själv visste att den ville ha eller behövde. Det blir relevant för läsarna att ta del av ett 

innehåll när det finns något för dem att vinna. Om de får bli underhållna eller lära sig någonting blir 

innehållet genast värdefullt att ta del av. Det kom fram under intervjuerna att det finns en genomgående 

strävan att positivt överraska läsaren och att leverera över förväntan är en av nycklarna till framgång.  

Boken “Content marketing för alla” (Arhammar och Staunstrup, 2016) beskrev innehålls-

marknadsföring som en kvalificerad kommunikationsform som kräver en strategi, planläggning, 

genomförande och utvärdering. Precis som all annan sammansatt verksamhet blir utvärderingen aldrig 

bättre än de frågor man ställer eller de data man har tillgång till. Därför bör utvärderingen planeras 

samtidigt som själva upplägget för en verksamhets content marketing planeras om den ska vara effektiv. 

De intervjuer som har genomförts för studien visade en stor spännvidd mellan det som kan betraktas 

som väldigt välplanerat till en mycket allmän, ostrukurerad och ekonomiskt ineffektiv insats.  

En av de huvudval som man tidigt måste göra är om man ska utveckla egen, intern redaktionell 

kompetens eller inte. Flera av intervjuerna konstaterade att om man som företag tillämpar en 

redaktionell strategi som content marketing är, ska man också inse att en del av ens totala verksamhet 

då blir en publicistisk verksamhet och en etablerad redaktion bör tillsättas (internt eller externt). Som 

nybliven publicistisk verksamhet är det dessutom viktigt att identifiera ens nya konkurrenter. När IKEA 

exempelvis driver sin, i studien tidigare nämnda, komediserie “Vad gafflar ni om” är de inte längre bara 

ett möbelföretag utan också ett mediehus som nu konkurrerar om mottagare/ tittare med redan 

etablerade webb-TV-tjänster. Både Appelberg och Schibsted underströk under intervjuerna att det bästa 

är om ett specifikt innehållsmaterial är så pass bra att mottagarna tar del av det trots att det är tydligt att 

avsändaren är ett företag. För att göra innehåll av sådan kvalitet krävs det enligt studiens intervjuer den 

redan nämnda redaktionella kompetensen, en klarhet i vad en innehållsbaserad kommunikation innebär 

för ens verksamhet och att man tar strategin på allvar genom att se sig själva delvis som en publicistisk 

verksamhet. En duktig redaktör och ett redaktionellt kunnigt team kan vara det som utgör skillnaden 

mellan ett acceptabelt innehåll eller ett bra hantverk. Scania är ett exempel på där man har tagit rollen 

som publicist på allvar, visat genom att de har en erkänt skicklig content-chef  med gedigen journalistisk 

bakgrund samt en etablerad redaktion kallad Scania Newsdesk. Intervjuerna för den här rapporten har 

på flera håll bekräftat det som visades i litteraturstudien: vikten av att ha tydligt formulerade roller i sin 

redaktionella organisation samt att samarbete är framgångsfaktor. Detta gäller alla parter, mellan 

avdelningar och med eventuell extern konsulthjälp (exempelvis content-byråer).  
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Content marketing är en kvalificerad verksamhet. Därför är det viktigt att det är viktigt för företag att 

inte dras med på “trendtåget” kring content marketing och att inte stressa fram produktion. Det krävs 

ett gediget förarbete för att formulera en tydlig strategi och klart mål för vad man vill uppnå. Särskilt 

Brand New Communication betonade vikten av att inte forcera fram stora volymer av innehåll för att 

påvisa en stark digital närvaro; det behöver inte vara det som avgör ifall man kommer att lyckas med sin 

content marketing.  

 När IKEA gör content marketing, med “Vad gafflar ni om” som exempel, använder de sig av 

företagets normala profilering mot “vanliga” människor som med smarta medel och låg budget kan få 

sitt liv att fungera bättre. Medan IKEA hade en klar målgruppsanalys är bedömningen att Apollo med 

sin breda insats saknade en tydlig riktning. I det fallet kan man se att deras tillvägagångssätt med att 

angripa alla möjliga kanaler med diverse olika byråer anställda som extern hjälp ter sig ekonomiskt och 

tidsmässigt ineffektiv. Både litteratur och flera respondenter har gett rådet att inte försöka göra just allt. 

Ett exempel är Arhammar och Staunstrup som i boken “Content Marketing för alla” (2016) skriver att 

om man försöker tillfredsställa alla, tillfredsställs ingen. En specifik målgrupp krävs alltså. Förutom 

identifieringen av specifika målgrupper är avgränsning av metod och innehåll en väg mot 

konceptklarhet inklusive innehållsproduktion och distributionskanaler. Intervjun med Apollo väckte 

frågan kring om de skulle kunna vinna på att att våga smala av sin marknadsföringsstrategi och satsa 

mer på innehåll med hög kvalitet. Ett exempel som de själva nämnde var Apollos blogg med resetips 

som inte har genererat bra resultat, åtminstone gällande vad man konkret kan mäta sig till (exempelvis 

antal besök, tid tillbringad per inlägg och vidareklick till hemsidan). Istället för att fortsättningsvis 

“producera innehåll när det finns tid”, kanske rätt tillvägagångssätt skulle kunna vara att stänga ner 

bloggen och lägga mer fokus på andra kommunikationsinsatser där genomslaget är mätbart bättre. Med 

en tydlig strategi minskar osäkerheten omkring vad som kan väljas bort. Detta gäller givetvis inte bara 

Apollo och deras blogg utan också i allmänhet. Genom att välja färre aktiviteter kan man göra dem 

bättre och mer engagerande. Dessutom kanske man kan se till möjligheterna att återanvända innehållet 

över olika distributionskanaler, enligt representanten från Åkesson&Curry. Han menade att det är 

vanligast att man gör en typ av innehåll för varje kanal, medan man i klassiskt reklamstrategi oftast kör 

samma kampanj i flera kanaler. Att anamma den strategin istället, det vill säga att använda sig av fler 

kanaler men med samma innehåll skulle kunna vara en intressant och något outnyttjad möjlighet för 

traditionella verksamheter i deras arbete med content marketing.  

Content marketing är som visat ett paraplybegrepp för en sorts marknadsföring som baseras på 

redaktionellt innehåll och ska syfta till att engagera och underhålla läsaren. Det är ett kortfattat och 

allmängiltigt försök till att definiera begreppet, men det blir dessvärre inte hållbart vid närmare 

iakttagelse. Både intervjuerna och litteraturstudien för den här undersökningen visade redan tidigt att 

definitionen av content marketing i det stora hela är svag, i teori såväl som i praktiken. Det verkar som 

att de flesta åsikter av de som har försökt sig på en definition möts vid vissa aspekter och går isär vid 
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andra. En tes i början av studien som nämnde att det är möjligt att det finns lika många försök till 

definitioner av content marketing som aktörer som tillämpar arbetssättet har fått stöd av 

respondenternas svar under intervjuerna.  

En av de frågor som litteraturen visade före arbetet började handlar om vilka kanaler som content 

marketing hör hemma i. Det finns olika åsikter om det bara gäller i avsändarnas ägda kanalerna eller 

även köpta kanaler. Medan det är uppenbart att det blir content marketing i avsändarens egna kanaler, 

blir det mindre tydligt när innehållet distribueras i köpta kanaler eftersom gränsen mellan content 

marketing och till exempel produktplacering blir otydlig. Vissa av intervjupersonerna menade att 

content marketing endast är kommunikation i företagets ägda kanaler, andra menade att det är 

kanaloberoende och att det snarare är formatet och grundsyftet som hellre ska vara det som avgör vad 

som får kallas content marketing. Några konstaterade att det har förändrats över tid och alla 

konstaterade att det är en utmaning att dra en tydlig gräns. De flesta nämnde att content marketing ska 

vara rotat eller åtminstone att det ska ta plats i företagens egna kanaler. Som respondenten från Swedish 

Content Agencies nämnde har det tidigare varit av större vikt rent definitionsmässigt att säga att 

content marketing är innehållsmarknadsföring i verksamhetens ägda kanaler, medan det nu varken är 

lika lätt eller möjligen lika relevant. I och med att det skapas nya plattformar och mediekanaler, att det 

kommer nya format och möjligheter att publicera sitt innehåll och att främst digital kommunikation 

fortgående integreras, konvergeras och fragmenteras blir det en utmaning att dra gränsen mellan de 

olika kanalsorterna ägda, köpta och förtjänade. Idag är det möjligen svårare än någonsin och det går att 

argumentera att de olika kanalsorterna på olika sätt flyter in i varann och skapar gråzoner dem emellan, 

vilket för med sig frågan om just kanalsaspekten numera inte har samma betydelse för att försöka 

definiera content marketing. Om ett särskilt kommunikationinnehåll produceras för en verksamhets 

ägda kanal passerar det den vanligaste definitionen för content marketing, men vad kallas det om 

verksamheten placerar samma innehåll i en köpt kanal; är det inte längre content marketing? 

Fortfarande är ju materialet i grunden skapat med syftet att engagera läsaren och vara relevant för 

målgruppen och fortfarande vill avsändaren bygga sitt varumärke och förbättra kundrelationer. Som 

framgår ovan, anser fortfarande några aktörer att det är avgörande om det ska räknas som content 

marketing baserat på om kanalen är ägd eller inte. Det framstår närmast som ett kategorifel. 

Definitionen innehåller ett antal delar från olika kategorier och kategorin kanalval är mindre relevant. 

Resultatet av sådana kategorifel kan bli som när staten vill kunna betala public service genom att ta 

licensmedel för de som har en TV-apparat: när nu halva befolkningen snart har bytt från TV till 

telefon/dator fungerar inte den affärsmodellen. På samma sätt blir det fel när man bedömer content 

marketing från kanalvalet. Det går att se att den innehållsbaserade och redaktionella kommunikationen 

även kan fungera på andra plattformar än företagets ägda. Bedömningen är att det är mer relevant att 

titta på formatet och formuleringen av innehållsmaterialet och vilken känsla och kommunikations-

kvalitet det lämnar hos mottagaren. Istället bör verksamheter se sin content marketing som en del av 
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hela företagets kommunikation. Det spelar mindre roll var man drar gränsen kring vad som är content 

marketing och inte så länge man ser att allt stöttar varann. Det är bättre med en holistisk syn på 

företagskommunikationen. Med det menat, en köpt satsning för att marknadsföra sitt innehåll i sina 

ägda kanaler kan öka konsumtionen av sagda innehåll, som i sin tur i ett fördelaktigt fall bygger 

kundrelationer, engagemang och lojalitet - vilket i sin tur hjälper företagets anseende (PR) och som i sin 

tur kan leda till köpkraft. Som Åkesson&Curry sade ska content marketing inte ersätta, utan vara ett 

komplement i företagets totala kommunikation. Ett bra råd kan också vara att inte längre se 

kommunikationsarbetet, internt så väl som externt, som en separat faktor utan att inse att allting som 

verksamheten gör, kommunikationen inte minst, påverkar målgruppens syn på organisationen och 

företagets anseende.  

Jämfört med frågan om kanaler finns en långt större enighet i intervjuresultaten när det gäller 

innehållskraven är att det ska vara (företags-)kommunikation på mottagarens villkor, det vill säga att det 

ska vara relevant och intressant innehåll. Som redan har nämnts är det en bonus om läsaren tycker att 

materialet är så pass bra att den aktivt och frivilligt vill ta del av det, och i bästa fall aktivt söker upp det. 

Lyckad content marketing kan alltså bli det innehåll som huvudsakligen konsumeras - istället för att 

vara reklamen innan filmen kan man med sitt innehåll lyckas ta platsen som själva filmen.  

 Otaliga aktörer har gett sig på att definiera content marketing, men problematiken kvarstår att 

det är ett mycket brett begrepp. Intervjuerna visar att enskilda personer tillåter sig att inkludera eller 

exkludera olika aspekter baserat på en subjektiv tolkning. Ett exempel är den tidigare nämnda 

kanaldispyten, ett annat är typen av innehåll. Under studiens gång har det framkommit nya begrepp, till 

exempel “branded content”, “advertorials” och “inbound marketing”. För varje nytt sådant verkar det finnas 

ett behov att kategorisera om det är content marketing eller inte. Det leder till att man kan ifrågasätta 

hur meningsfullt begreppet content marketing är. Den enda genomgående definitionen som alla verkar 

vara överens om är just den redaktionellt framställda berättelsens betydelse för att bilda en allians med 

mottagaren. Ifrågasättandet av definitionen för content marketing delades Appelbergs representant 

Agelii, när han kommenterade att han inte gillade begreppet content marketing just för att det är så 

vagt. Trendigheten med content marketing medför en risk att att själva begreppet blir själv-

förverkligande och att många dras till området utan att ha de grundläggande insikterna. Det kan i sin 

tur ge dålig kvalitet och i förlängningen olönsamma kommunikationsinsatser.  

 Ett förslag är därför att sluta kalla det för content marketing överhuvudtaget. Det är inte lika 

intressant om något skulle vara eller inte vara content marketing, utan snarare hur en specifik 

verksamhet som ska tillämpa en redaktionell kommunikationsstrategi faktiskt arbetar och vilka element 

av innehåll som ingår i just deras strategi. Om en verksamhet lyckas nå en konceptklarhet i vad den 

sortens kommunikation betyder för just dem och hur deras strategi och mål ser ut spelar det mindre roll 

exakt vad kommunikationsformen har för benämning. Så länge man är medveten om att det är en 

redaktionell process som kräver en god förståelse för målgruppen kan man arbeta därefter. 
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Bedömningen är att det är viktigare att definiera sin totala marknadsföringsstrategi inom sitt företag än 

något annat och att inse att content marketing inte är en separat gren utan en del av den totala 

kommunikationen. 

För att kommunikationsformen ska kunna landa i något mer än ett gäng luddiga begrepp krävs det 

också en konceptklarhet hos företaget; de måste veta exakt vad de håller på med. Content marketing, 

redaktionell företagskommunikation eller storytelling - oavsett vilka termer som används krävs det att 

man som verksamhet ha det klart för sig vad det innebär. Det är ett redaktionellt arbetsätt samt en 

kommunikationsstrategi som kräver redaktionell komptens och vikten av detta bör inte underskattas. 

Om möjligheten finns är rådet från både de publicistiska verksamheterna och experterna i den här 

studien att anlita extern hjälp från exempelvis en content-byrå för att producera innehåll och jobba fram 

koncept tillsammans med företaget i fråga. Ett relaterat råd är att låta de redaktionellt kunniga 

personerna samarbeta med de områdeskunniga personerna på företaget. Hjärt- och Lungfonden har en 

kundtidning (som Appelberg producerar) vilket är ett bra exempel på där kombinationen av 

redaktionell- och områdeskunnighet kan korsbefruktas till det bättre. En renodlad journalist är 

förmodligen inte specialiserad på hjärt- och lungrelaterade frågor, men däremot duktig på att ställa rätt 

frågor och få fram en bra, engagerande story. Materialet kan bli ännu bättre om det också kan vävas in 

element från en områdesexpert, en forskare exempelvis, som kan bidra med vetenskaplig tyngd och 

trovärdighet till ämnet.  

Content marketing behöver som all annan marknadsföring ha ett tydligt mål med kommunikationen. 

Vad vill vi som företag lyckas med, vilka vill vi nå och hur vill vi nå dem? Ett tydligt mål ger en 

referenspunkt till att kunna mäta effekten av sin content marketing. Studien har visat att det verkar vara 

en utmaning för alla verksamheter att göra en uppföljning på content marketing. Det konstaterades 

under intervjuerna att det är svårt att mäta spridningskvalitet, men att det behöver göras. Många av 

respondenterna nämnde att digital kommunikation kan generera mätbara siffror som exempelvis antal 

besök på en sida, vidareklick och antal tryck på “gilla”-knappar. En kan dock fråga sig vad ett klick 

egentligen säger. Hur mycket beror antalet på exempelvis feltryck, sådana som lätt händer med 

okoordinerade, stora tummar mot en liten smartphone-skärm, och vad ger egentligen sådana här 

kvantitativa för information till avsändaren kring vad mottagaren har för attityd till varumärket? Antal 

klick och dylikt säger egentligen ingenting om vare sig kundens köpkraft eller attityd gentemot 

företaget. Dessutom, för en mindre konkret form av företagskommunikation som content marketing, 

går det inte bara att titta på svartvita siffror som det exempelvis går att göra när man ser till 

försäljningssiffror av en produkt före och efter en kampanj har gått.  

En av content marketing-strategins kärnvärden är att det ska engagera läsaren, och vikten av detta ska 

inte tummas på. Det är bra om man lyckas påverka läsarens känsloläge för att skapa engagemang. Det 
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bästa är givetvis att läsaren tycker att materialet är så bra att den vill ha mer, själv sprider materialet och 

blir engagerad. Man vill inte lämna läsaren oberörd, då glöms man som avsändare lätt bort i bruset. 

Engagemang är ett mjukt värde och avsevärt mindre konkret än siffrorna för exempelvis antal klick på 

en webbsajt. För att uppnå den eftersträvansvärda konceptklarheten i sin innehållsbaserade marknads-

föringsstrategi vill man gärna som avsändare veta om ens satsningar är bra, vilket en ju vet med 

uppföljning av insatser. Hur mäter man då engagemang? Några av intervjupersonerna nämnde att man 

också kan se till bland annat antal delningar av mottagarna själva där de ju har gjort en aktiv handling 

för att sprida innehållet samt kommentarer på innehållet och således hur tonaliteten bland läsarna låter. 

Boken “Journals of  Marketing Management” (2016) nämnde att empiriska studier till dagens datum 

fortfarande misslyckas med att identifiera de många olika dimensionerna av kundengagemang, något 

som givetvis försvårar att lösa mätningsproblematiken. En potentiell del av att kartlägga 

kundengagemang kan vara att titta på så kallade konverteringspunkter i kundresan. IKEA Sveriges 

marknadsföringschef  berättade att sådana konverteringar var en av deras främsta drivkrafter bakom sin 

content marketing. Att jämföra mätvärden mellan de olika konverteringsleden (som exempelvis kan vara 

en användares resa från besökare till kund och vidare till främjare) kan ge en bild av den generella 

riktningen hos målgruppen. Här är det essentiellt att definiera vad en konvertering i kundresan betyder 

för ens specifika verksamhet och vilket led som är mest kritiskt.  

Verksamheter ska se sin content marketing som en långsiktig strategi och inte som punktinsatser, men 

det kan ändå vara relevant att diskutera hur en vet i fall enskilda satsningar påverkar målgruppens 

attityd i rätt riktning och om det var lönsamt i kostnad jämfört med avkastning. Om vi tar IKEAs “Vad 

gafflar ni om” som exempel, kan det konstateras att mycket stora antalet tittare är något positivt: 

oavsett attityd har IKEA med sin webbTV-serie lyckats nå ut till en betydande kvantitet människor. Det 

finns däremot fortfarande inga klara bevis på att den här specifika satsningen har lönat sig gällande 

exempelvis ROI. Vad kostade produktionen från idéutveckling fram till sändning? Vad har 

marknadsföringen för “Vad gafflar ni” kostat - och hur jämförs dessa siffror med vad serien redan har, 

och kommer att generera till företaget? Eftersom det inte har varit säljande för en specifik produkt blir 

det irrelevant att se till försäljningssiffror, men antalet tittare per avsnitt säger å andra sidan inte heller 

något konkret om en ökad köpkraft, förändrad attityd till varumärket eller förbättrad kundlojalitet. 

Sådana här faktorer bör verksamheter vara medvetna om för att skapa bästa möjliga förutsättningar för 

mätning av effekt och ROI.  

Appelberg sade att innehållet måste vara bra för att det ska få fötter och spridas bland mottagarna. 

Innehållsmaterial som överraskar och påverkar kunderna känslomässigt skapar onekligen ett sorts 

engagemang. Vi har alla sett videosekvenser, bilder, texter och annat innehåll som har blivit virala och 

spridda som löpeldar, vilket givetvis är en dröm för företag att lyckas få den mängden spridning. Vill 

man öka företagets varumärkeskännedom har man troligen lyckats. Det är dock svårt, kanske omöjligt, 
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att innehåll ska kunna spridas utan att företaget själv marknadsför det till en början. Var går då gränsen 

för att marknadsföra sin egen (innehålls-)marknadsföring och således gråzonen mellan köpt, ägd och 

förtjänad kommunikation? Återigen blir det en utmaning att räkna hem sina investeringar för sin 

content marketing.  

Reklamtröttheten ökar och företag behöver hitta nya sätt an klassisk reklam att nå ut med sina budskap; 

när man håller på att förlora kriget om uppmärksamheten hos kunderna måste man byta både skepnad 

och strategi. Samtidigt har redaktionella media visat sig ha hög trovärdighet hos allmänheten och 

marknadsförare började inse att det redaktionella formatet också kan fungera i marknadsföringssyfte. 

Det går att säga att content marketing lånar trovärdighet från den publicistiska världen. Samtidigt 

suddar content marketing gränsen mellan publicistiskt material och marknadsföring, vilket gör att 

strategin i takt med sin spridning också eroderar trovärdigheten det fenomen som det i grunden vill 

efterlikna. Vad händer med trovärdigheten för content marketing när trovärdigheten för de publicistiska 

medierna kanske minskar just på grund av spridningen av content marketing? Content marketing kan i 

själva verket vara kannibaliserande på den form som strategin från början grundar sig i.  

 Studien antyder att den klassifikation med olika delar som används för att beskriva content 

marketing blivit irrelevanta med tiden, vilket kan ge möjlighet till ett nytt perspektiv. Strategin för 

content marketing är som tidigare nämnt att det ska vara intressant, relevant och inte störande, det vill 

säga positivt engagerande innehåll. Frågan är då om tänkt innehåll blir just content marketing när och 

om det besvarar mottagarens behov. Fenomenet content marketing blir då i så fall förverkligat i 

mottagarindividens subjektiva bedömning. Ger innehållet en intressant och positiv känsla är det content 

marketing utifrån detta perspektiv. I så fall kan man aldrig utifrån sett avgöra vad som är content 

marketing eller inte eftersom sanningen bestäms inom varje individ varje gång de utsätts för ett 

specifikt innehåll. Innehåll kan med det här synsättet kallas content marketing om det inte avbryter 

användaren i sin aktivitet, det vill säga om det följer användaren till målet. Resan med content marketing 

blir målet i sig.  

Kommunikationsformatet native advertising är en tydlig vattendelare för just frågan för vad som ska 

räknas till content marketing. Generellt sett är det innehåll i redaktionellt format som enligt Schibsteds 

representant ska berätta en historia, just som content marketing ämnar göra. Där skon däremot 

klämmer för vissa gällande att inkludera det är att native advertising tar plats i köpta media. Här kallade 

vissa respondenter det är förtäckt reklam och således inte content marketing, medan exempelvis 

Kvarnström från Schibsted absolut benämnde det innehållsmarknadsföring så länge avsändaren är 

tydlig för att inte riskera tumma på trovärdigheten. Kort sagt är det lika utmanande att avgöra om native 

advertising ska inkluderas i content marketing som att tydligt definiera content marketing. Däremot, 

genom att byta perspektiv från exempelvis den kanalberoende kategoriseringen kan native advertising 

räknas eller inte räknas till content marketing beroende på hur väl innehållet passar läsarens 
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användarresa och behov. Om vi utgår från tanken att ett innehåll blir content marketing om det inte 

stör mottagaren kan vi se till följande två exempel för att kunna konkretisera synsättet (se bild 4). 

Båda bilderna är autentiska exempel, ena från Tinder 

(en dejtingapp), andra från Omni (nyhetsapp, ägd av 

Schibsted). Båda två är exempel på renodlad native 

advertising, det vill säga en köpt yta med ett företag 

som avsändare med innehåll som ska likna 

värdmediets innehåll. Hypotetiskt sett går det dock 

att hävda att det ena innehållet avbryter mer än det 

andra. I fallet med Omni där den innehållsbaserade 

annonsen (markerat “Annons”) ser ut som en artikel 

i samma format som de övriga nyhetsartiklarna kan 

läsaren välja att klicka sig in på annonsartikeln eller 

inte. Det är lätt att bläddra vidare i flödet och läsaren 

behöver således inte stanna upp om den inte är 

genuint intresserad av avsändarens budskap. Artikelannonsen har goda chanser att bli mottagen som en 

av artiklarna i flödet, med möjligheten att läsaren i minsta laget har blivit påmind om avsändarföretagets 

namn utan att bli störd i nyhetsläsandet. I fallet med Tinder-bilden är mottagaren mitt uppe i att 

använda dejtingappen (kanske med intentionen att hitta en partner) när denna bild kommer upp. Det 

finns en betydande risk att mottagaren känner sig avbruten i sin aktivitet och att hen upplever negativ 

attitydpåverkan eftersom det krävs en aktiv handling för att få bort bilden. Att bli påmind om ett 

företag (reklam) var inte därför användaren konsumerade mediet. Givet att hypotesen kring de båda 

bilderna skulle stämma är det enligt det syftesbaserade tankesättet följdaktligen så att båda dessa bilder 

är native advertising, men då Tinder-bilden är ett avbrytande moment blir det inte content marketing, 

medan Omni-annonsen är det. Artikelannonsen kan kännas mer relevant i nyhetsflödet än den falska 

dejtmöjligheten (markerad med en företagslogga) i dejtingappen. Kontentan för just detta blir att native 

advertising kan vara content marketing, men det behöver inte vara det. Liksom med all content 

marketing, eller redaktionellt, kommunikativt innehåll, handlar det om att fånga målgruppen vid rätt 

tidpunkt. Det blir intressant då det är basprincipen för all sorts marknadsföring, även traditionell.  
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Bild 4. Bilder från Tinder (t.v) och Omni (t.h) - exempel på native advertising. 

[Hämtade 2016-05-15 och 2016-04-18]



6. Slutsats 
I det här kapitlet besvaras slutligen uppsatsens problemformulering, först genom de så kallade 

underfrågorna och därefter huvudfrågan för arbetet.  

Hur definieras content marketing i teori och hur ser det ut i praktiken? 
En mycket generell definition av content marketing är att det är en redaktionell marknads-

föringsstrategi. Innehållet ska vara underhållande, relevant och engagerande för mottagarna, vilka är de 

som står i fokus. Man vill möta målgruppens behov och ge läsarna mervärde. Det går inte dock att hitta 

enighet i vad som ingår under begreppet content marketing eller inte. Åsikterna skiljer sig rejält både i 

litteraturstudien och i intervjuerna för vad som ska ingå under begreppet content marketing. Ramarna 

är oklara vilket ger en stör möjlighet för subjektiva tolkningar av begreppet vilket i sig kan orsaka 

oklarhet hos företaget vad de gör och vad syftet är med kommunikationen. Ett förslag är därför att 

sluta kalla det content marketing. Det har bedömts vara för stor risk för företag att hävda sig under 

ett trendigt buzzword, utan att veta vad de gör. Istället skulle man kunna kalla det redaktionell 

marknadsföring och arbeta därefter, det vill säga som en publicistisk verksamhet, samt tydligt definiera 

inom verksamheten vad som ingår i den strategin för en särskild verksamhet. 

Vad finns det för lärdomar från redaktionella verksamheter som kan tillämpas i arbetet? 
Flera av respondenterna från både kategorin redaktionella verksamheter och områdesexperter betonade 

att content marketing är en redaktionell kommunikationsstrategi som behöver ett journalistiskt 

hantverk i grunden. Vikten av att ha redaktionell kunnighet ska inte underskattas och lösningen till det 

är att antingen ta in extern hjälp från exempelvis byråer, eller anställa redaktörer till verksamheten.  

 Både Appelberg och Schibsted arbetade i team med tydligt formulerade roller (eller 

arbetsområden där en person kan bära ansvar för flera), som exempelvis projektledare, redaktör, 

kreatör, publicist och strateg, vilket är något som baserat på den här studiens resultat också 

rekommenderas. Att se sig själva som en delvis publicistisk verksamhet kan förbättra företagets 

tillämpande av content marketing, just genom att tillsätta en redaktion (internt eller externt) samt 

öronmärka både pengar och tid för ändamålet då content marketing är en långsiktig strategi.  

Hur görs uppföljning av content marketing och vad är viktigt att ha i åtanke? 
Alla respondenter var överens om att mätning av ens satsningar är viktigt, men svårt. Eftersom 

engagemang, som är en av content marketings främsta mål, är ett mjukt värde kan inte konkreta, 

uppmätta siffror på exempelvis antal klick och besök tydligt avgöra om investeringarna för en 

verksamhets content marketing-satsningar kan räknas hem. Det finns olika metoder som kan komma 

nära en sanningsenlig bild, men av studiens resultat att döma saknas det fortfarande en mätningsmetod 
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som mäter effekten av content marketing på ett säkert sätt. Det kan delvis härledas till att definitionen 

för content marketing är svag och delvis att det handlar om relationsbyggande kommunikation som 

saknar hårda värden. Det rekommenderas att man ser till både kvantitativa data så väl som att 

komplettera med kvalitativa uppföljningsmetoder som djupintervjuer, fokusgrupper och liknande. En 

annan metod som baserat på respondenternas svar i undersökningen verkar föga tilltänkt är att 

analysera konverteringspunkter i kundresan. Om man som företag definierar vad en kvantitativ skillnad 

mellan konverteringsleden kan betyda för företagen kan de också fungera som vägledning för den 

generella förändringen och riktningen för målgruppens attityd till avsändarföretaget.  

Hur kan en rekommendation för de verksamheter som vill tillämpa content marketing se ut? 
Anledningen till att den här undersökningen genomfördes var att försöka hitta en rekommendation, en 

slags “Content Marketing for dummies”  om en så vill, för verksamheter som vill tillämpa content 12

marketing-strategin. Jag har letat efter en målbild som skulle svara på hur man som avsändare ska göra 

för att inte hoppa på det så kallade trendtåget och göra stora ekonomiska investeringar i en 

kommunikationsstrategi som utan kunskap riskerar bli en mycket olönsam satsning. Svaret på detta 

sökande är dessvärre: det finns ingen allmängiltig mall för alla verksamheter. Baserat på de resultat som 

studien har genererat går det inte att formulera varken en modell till specifika utmaningar eller en A-B-

C-metod för att garantera att ens satsning ska lyckas. Med andra ord går det att konstatera att, som 

Robert Bryhn sade i intervjun för studien: “Det finns ingen one-size-fits-all utan det är en hel schweizisk 

armékniv med olika verktyg från fall till fall”. Alla aktörer skiljer sig från varann och förutom företagets 

omfattning, organisation och huvudsakliga verksamhet är även målgruppen olika från fall till fall. Ett 

sorts innehållsmaterial kan för en avsändare vara en stor framgångsfaktor för en annan en kostsam 

investering utan gynnsamt resultat.  

 Även om det inte går att hitta en allmängiltig mall för content marketing finns det däremot spår 

av en möjlig rekommendation. Första rådet är att inte fastna i begreppet content marketing och dess 

definition - slopa det helt om det behövs. Se det som en redaktionell marknadsföring och arbeta 

därefter. Det viktigaste är att definiera inom verksamheten vad strategin innebär och hur den ska 

tillämpas. Tydliga mål och tillvägagångssätt ger bättre förutsättningar för att hitta relevanta 

referenspunkter för mätning. Nästa rekommendation är att ha redaktionellt kunniga personer som 

arbetar med företagets content marketing. Det bör tydliggöras att verksamheten med content 

marketing-strategin är delvis publicistisk och därmed kräver öronmärkta pengar och avsatt tid för att 

arbetet med strategin ska kunna fungera långsiktigt. Slutligen, till man tillämpa en redaktionell 

kommunikationsstrategi kan man ha mycket att vinna på att använda genuina historier från 

verksamheten. Med rätt hantverk finns det bra historier att kunna få fram fram ur de flesta företag. Vet 

man inte hur man gör kan man anställa experte - de vet hur man berättar en bra story.  

 Konceptreferens: http://www.dummies.com12
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7. Förslag till fortsatt forskning  
Fortsatt forskning inom området skulle kunna innefatta att designa ett gediget system för att hantera 

innehåll och mätningsvärden, särskilt om man som avsändare vill återanvända innehållet i flera kanaler. 

Ett annat upplägg till fortsatt forskning skulle kunna vara att forska vidare i aspekten kundengagemang 

och alla aspekter inom området som kan vara essentiellt för arbetet med content marketing. Relaterat 

till engagemang har man än idag noterat att det inte verkar finnas tillräckligt bra system för att kunna 

mäta de mjuka värdena för engagemang. Maria Mossenberg från L’Oréal, som intervjuades för studien 

nämnde programvaran Infomapr som enligt utsago ska vara på god väg att lösa mätningsproblematiken 

för engagemangsfrågan. Det vore intressant att se en utvärdering av det systemet.  

8. Metod- och källkritik  
Studiens intervjuer var alla semistrukturerade med möjligheten att följa upp med kompletterande 

frågor. Det var bra och metoden i sig anses av författaren ha varit mycket givande för studien. 

Litteraturstudien var också ett bra val av metod, särskilt som grund till förstudien och uppsatsens 

bakgrundskapitel. Större delen av de källor som den här undersökningen har refererat till var dock 

material som faller utanför den akademiska ramen. Information om till exempel begreppsdefinitionen 

av content marketing har hämtats från så kallade expertbloggar, det vill säga betydande aktörer inom 

området content marketing som har publicerat egenskriva texter på exempelvis deras webbaserade logg 

(blogg). Jag anser att just de uppgifter som hämtats från sådana källor inte är beroende av en akademisk 

kvalifikation. Däremot är det viktigt att vara medveten om att områdesexperter givetvis kan vara jäviga 

mot sitt område och att det är svårt att hitta kritiska röster till content marketing när de flesta som 

skriver om det också gynnas av att ämnet når framgång. Detta leder till att en ytterligare metod eller 

mer specifika intervjufrågor skulle kunna ha använts för att säkra resultaten för studien. Bland annat 

hade jag kunnat forska ytterligare av själva mätningen och de olika tillvägagångssätt som finns 

tillgängliga i dagsläget.  
 De referenser som har använts har valts ut baserat på primärt innehåll och dess trovärdighet. 

Eftersom ämnet och terminologin kring content marketing är relativt nytt i tid blir en viktig faktor att ta 

hänsyn till vid val av litteratur hur aktuell källan är. Webbsajter som marknadsrelevanta hemsidor och 

bloggar har använts för aktuell och uppdaterad information om content marketing och närliggande 

områden. Däremot, för att stödja rapportens metodval behöver aktualiteten inte prioriteras i lika hög 

grad.  
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10. Bilagor 
Bilaga 1. Konverteringar 

i kundresan 
Se bild til höger.  
Bildkälla: hubspot.com  
[Hämtad: 2016-06-06] 

 

Bilaga 2. Landshypotek banks digitala 

nyhetsbrev. 
Se bild till höger.  
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Bilaga 3. Vägledning till intervjuer 
Hur definierar Företag AB content marketing? Vad är INTE content marketing? 
Hur arbetar ni med content marketing?  
Hur tänker ni kring urval av element till särskilda kanaler? 
Finns ett bestämt syfte och strategi till varje kanalval? 
Varför ska företag satsa på content marketing? 

Finns det något tillfälle i marknadsföring som content marketing inte är rätt? 
Berätta om hur processen går till (kronologi, tidsspann, ansvar, uppdrag etc).  
Hur produceras materialet (extern/intern kompetens, tillsatt team)? 

Vad finns det för roller i er organisation? Hur är arbetet uppdelat? 

Vilka effekter går att se? 
Hur vet man vad som är bra content marketing? 
Hur följer ni upp er satsning på content marketing? Hur mäts effekten av de investeringar som görs? 
Vilka parametrar är relevanta för att kunna följa upp och mäta effekt? 
Finns effekterna dokumenterade (rapporter, dokument, grafer, siffror)? 
Vem är ansvarig för uppföljningen? 
 
Har Företag AB samma budget för innehållsmarknadsföring kontra traditionell? 
Är det någon skillnad i ekonomisk vinst mellan de olika strategierna? 
Har du tips på någon annan jag kan prata med? Känner du till några events/seminarier inom 

branschen?  
Fråga till redaktionella verksamheter och experter: Har du något tips till de traditionella bolag som vill 

anamma content marketing? 
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