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Sammanfattning 

Content marketing är ett fenomen som vuxit och blivit en trend, på grund av den stora tillgången 

av information som onlinemiljön bidragit med till företagen. Vad content marketing handlar 

om har visat sig bristfälligt bland forskare, då det saknas en tydlig akademisk avgränsning. 

Definitionen av fenomenet content marketing är många, och forskare uttrycker sig olika vid 

beskrivningen om vad content marketing innebär. Hur content marketing används och vad som 

är viktigt att förmedla genom sin content marketing på sociala medier skiljer sig också från 

företag till företag. Däremot är flera forskare överens om att en strategi är viktig vid skapandet 

av content marketing. 

Syftet med denna studie är skapa en nyanserad bild av content marketing på sociala medier. 

Detta eftersom det råder delade meningar om innebörden av content marketing inom 

forskningsområdet. Att avgränsa studien till sociala medier har gjorts då onlinemiljön är ett för 

brett område för studiens storlek och avsatta tid. En kvalitativ små-N-studie har genomförts 

med intervjuer av företag. För att kunna besvara studien syfte genom företagens beskrivningar 

om deras uppbyggnad av content marketing på sociala medier. En tematisk analys har använts 

för att kunna identifiera återkommande teman ur det insamlade materialet från företagen. 

Resultaten från denna studie visar på att processen för hur content marketing på sociala medier 

används styrs utifrån vilka mål företag har, samt vilka dimensioner som företag anser viktigast 

vid en specifikt kampanj. Däremot påverkas inte antalet steg i processen som helhet av antalet 

mål eller antalet dimensioner, utan skiljer sig från företag till företag. Samt att sociala medier 

bidragit till nya fynd i processen. Således är content marketing på sociala medier ett komplext 

arbete. 
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Abstract 

Content marketing is a phenomenon that has grown and has become a trend, due to the vast 

availability of the information that the online environment has contributed to companies. What 

content marketing is involving has proved to be insufficient among researchers, as there is no 

clear academic delimitation. The definition of the content marketing phenomenon is many, and 

researchers express this differently when describing what content marketing means. How 

content marketing on social media is used and what is important to convey through content 

marketing also differs from company to company. However, several researchers agree that a 

strategy is important in the creation of content marketing on social media. 

The main purpose of this paper is to create a nuanced depiction of content marketing on social 

media. This is because there is disagreement about the meaning of content marketing in the 

research area. The delimitation of this paper to social media has been done because of the online 

environment is a too wide field for the size and time allocated for this paper. A qualitative 

small-N-study has been conducted with interviews of companies. In order to be able to answer 

this paper purpose through the companies' descriptions of their structure of content marketing 

on their social media. Thematic analysis has been used to identify recurring themes from the 

collected material from the companies 

The results of this paper show that the process for how content marketing on social media is 

used is governed by what goals companies have, and what dimensions companies consider most 

important in a specific campaign. However, the number of steps in the process as a whole is not 

affected by the number of goals or the number of dimensions but differs from company to 

company. And that social media contributed to new findings in the process. Thus, content 

marketing on social media is a complex work. 
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1. Inledning 

Det inledande avsnittet kommer att belysa det problem som studien bygger på.  

Vidare presenteras problemformuleringen, syfte, frågeställningarna samt avgränsningar. 

1.1  Problembakgrund 

Fenomenet content marketing har existerat länge, men på senare tid har det utvecklats till en ny 

marknadsföringstrend. Redan 1891 tryckte August Oetker recept på baksidan av bakpulvret. På 

1900-talet publicerades den första Michelin guiden i Frankrike som innehöll praktiskt 

information om dels användning och reparation av däck, listor över hotell och mekaniker. 

Handboken fördelades gratis till förare. Begreppet content marketing började dock inte att 

användas förrän 1996, då John F Oppedahl ledde ett rundabordsmöte för journalister på en 

amerikansk tidningsredaktion (Patrutiu Baltes, 2015). 1999 skrev författaren Jeff Cannon 

“content marketing, content is created to provide consumers with the information they seek” 

(Gupta, 2015, s.1). Patrutiu Baltes (2015) menar på att content marketing i grund och botten 

syftar till förmågan att kommunicera med företagets befintliga och eventuella konsumenter utan 

försäljning. Istället för att företaget gör reklam om sina produkter eller tjänster, där 

informationen bara är ett utbyte i ett köp och sälj förhållande (Gavilanes, Flatten & Brettel, 

2018), distribueras information genom content marketing som ger den specifika målgruppen 

till exempel mer kunskap. Det centrala med detta marknadsföringsverktyg är övertygelsen om 

att konsekvent, värdefull och relevant information till målgruppen i slutändan belönar företaget 

genom att bli konkurrenskraftiga på marknaden (Patrutiu Baltes, 2015). Numera menar Content 

Marketing Institutes (2019) att:  

 

“Content marketing is a strategic marketing approach focused on creating and 

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

defined audience and, ultimately, to drive profitable customer action” 

 

Detta kan uppfattas som att content marketing är en marknadsstrategi där tillvägagångssättet är 

fokuserat på att skapa och distribuera värdefullt, relevant och konsekvent innehåll för att dra 

till sig och behålla den befintliga konsumenten som tillslut leder till lönsam kund handling 

(Content Marketing Institutes, 2019). Gokhale (2016) menar att content marketing på senare år 

blivit ett marknadsföringsverktyg som växer i onlinemiljön.  

 



8 

 

1.2 Problemdiskussion 

Onlinemiljön har gett företag stor tillgång av information som kan användas för att exempelvis 

skapa ett innehåll som tilltalar sina konsumenter (Conick, 2017; Jaakonmäki, Müller & Brocke, 

2017). Det har dock blivit svårt för företag att sticka ut i mängden på grund av att antalet 

användare ökat och fler marknadsförare är idag mer aktiva i onlinemiljön än förr (Jaakonmäki 

et al., 2017). Enligt Feng och Oats (2015) är det inte förrän under de senaste åren när content 

marketing online blivit en trend som det faktiskt började studeras inom forskningen. De menar 

på att det saknas en tydlig akademisk avgränsning inom forskningsområdet, eftersom content 

marketing även överlappar andra marknadsföringsverktyg med liknande strategier. Dessa andra 

marknadsföringsverktyg bör dock inte omnämnas som content marketing (Feng & Ots, 2015). 

Bristen på en tydlig avgränsning inom forskningsområdet visar sig även i vad forskare anser att 

content marketing handlar om. Däremot antyder flera forskare att en strategi är viktigt vid 

skapandet av content marketing (Barregren & Tegborg, 2013; Gokhale, 2016; Du Plessis, 

2015). 

Patrutiu Baltes (2015) menar på att content marketing är nyckeln till framgångsrik 

marknadsföring samt det viktigaste verktyget för marknadsföring på sociala medier. Däremot 

bör strategin för hur content marketing används anpassas till varje enskilt företag. Företag bör 

även beakta olika steg vid uppbyggnad av content marketing som exempelvis målen med 

content marketing samt vilka dimensioner som ska tas hänsyn till.  

Gokhale (2016) anser att content marketing är utveckling av reklam och innebär att innehållet 

ska vara gratis och värdefullt. Forskaren menar även på att ett mål med content marketing är att 

tillfredsställa målgruppen, bygga webbtrafik samt att det ska ge företag en fördel. Ytterligare 

mål med content marketing som både Gokhale (2016) och Patrutiu Baltes (2015) hävdar är att 

öka varumärkeskännedomen och utveckla kundlojalitet. 

Patrutiu Baltes (2015) menar även på att content marketing mer handlar om att företag ska 

berätta en historia. Samtidigt som forskaren nämner att strategin för hur content marketing 

används kommer se olika ut beroende på vilka mål som är uppsatta. Målen kan exempelvis vara 

att testa en produktidé eller lösa ett problem för kunder. För att skapa en bra strategi bör vissa 

egenskaper uppmärksammas, exempel att fokus ska vara på kvalité (Patrutiu Baltes, 2015).  

Å andra sidan antyder Kee och Yazdanifard (2015) att content marketing är en 

förvaltningsprocess där företag ska identifiera, analysera och tillfredsställa sina konsumenter. 

Content marketing används för att bevisa gynnsamheten i en produkt eller ett varumärke. För 
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att skapa innehåll av hög kvalité menar forskarna att karaktärsdrag av olika dimensioner bör 

inkluderas. Exempelvis medskapande, autenticitet, etik, anpassning, lokalisering och 

diversifiering.  

Wall och Spinuzzi (2018) menar på att content marketing används för att skapa ett innehåll som 

konsumenterna uppfattar som användbart som till slut ska leda till ett köpbeslut, att sälja utan 

att sälja. Brandão och Durães (2018) anser dock att målet med content marketing är att 

tillfredsställa målgruppens önskemål och behov. 

Pažėraitė och Repovienė (2018) hävdar istället att målet med content marketing är att skapa 

engagerade relationer mellan företag och konsumenter. Till skillnad från Patrutiu Baltes (2015) 

nämner Pažėraitė och Repovienė (2018) att vissa beslut måste tas för att skapa en bra strategi. 

Även dessa forskare trycker på att karaktärsdrag av olika dimensioner bör inkluderas vid 

skapandet av högkvalitativt innehåll. Men till skillnad från Kee och Yazdanifard (2015) menar 

dessa forskare att relevans, värde, unikhet, känslor och kunskap är viktigt att inkludera 

(Pažėraitė & Repovienė, 2018).  

Lindholm (2018) på content marketing byrån Spoon Agency förklarar att varumärken kommer 

i framtiden behöva vara mer än bara en produkt för att lyckas, eftersom konsumenterna kommer 

att förvänta sig mer. Knap Sæby (2019) menar att det redan nu finns många möjligheter till val 

av kanal och format för företag som exempelvis Facebook, Instagram, Youtube och bloggar. 

Samtidigt som företag kan välja texter, bilder eller rörligt material. Publicering av texter 

tillsammans med bild kräver kunskap om hur företag skriver, till vem företag skriver och vilka 

mål företag vill uppnå med texten och bilden. Rörligt material är det mest populära formatet i 

onlinemiljön och handlar inte om att företaget ska sälja produkten, utan mer om att berätta 

historien bakom den som engagerar målgruppen. Att bidra med ett budskap som förmedlar 

något och fångar ögonblicken för att skapa en verklighet, är oftast de bästa innehållen anser 

Knap Sæby (2019). 
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1.3  Problemformulering 

Som angivits ovan är content marketing inget nytt fenomen men i takt med den tekniska 

utvecklingen har en onlinemiljö skapats där content marketing blivit en trend, i en miljö där 

högre krav på företagen ställs. Tillämpningen av content marketing skiljer sig från företag till 

företag. Det vill säga vilka mål som finns, hur processen ser ut och vilka dimensioner som anses 

viktiga. Vilket har lett till att det råder delade meningar och förvirring inom forskningen om 

innebörden av content marketing. Däremot menar forskare på att målen styr processen, som 

även påverkas av olika dimensioner. Detta skapar ett behov av en mer genomgående studie för 

att bringa klarhet i frågan kring de oenigheter som råder. 

1.4  Syfte 

Syftet med denna studie är att undersökningen ska ge en beskrivning av content marketing i 

onlinemiljön. Detta genom att fokusera på likheter och skillnader kring vilka mål som finns 

med content marketing, hur processen ser ut och vilka dimensioner som anses viktiga i 

skapandet av content marketing. Samt hur relationen mellan dessa tillämpningar förhåller sig 

till varandra. Ambitionen är främst att denna studie ska bidra med kunskap om content 

marketing i den snabbväxande onlinemiljön till maknadsföringsämnet samt bidra med 

information till praktiker om hur content marketing kan nyttjas. 

1.5  Frågeställningar 

För att besvara studien syfte kommer följande frågeställningar behandlas: 

· Vilka mål finns med content marketing online? 

· Hur används content marketing online? 

· Vilka dimensioner anses vara viktiga i skapandet av content marketing online? 

1.6 Avgränsningar 

Studien kommer avgränsas mot olika typer av detaljhandelsföretag på den svenska marknaden. 

Studien kommer endast ta hänsyn till sociala medier i onlinemiljön. 
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2. Teoretisk referensram 

Detta avsnitt kommer presentera den valda referensramen tillsammans med tidigare studier. 

Teoriavsnittet kommer ligga till grund för den empiriska undersökningen. 

2.1 Content marketing 

Content marketing är som tidigare nämnts en marknadsföringsstrategi. En allmänt accepterad 

definition av content marketing finns inte i dagens läge (Holliman & Rowley, 2014). Mellan 

forskare skiljer sig definitionen om vad content marketing innebär vilket skapar ett förvirrat 

läge hävdar Holliman och Rowley (2014). Nedan i tabellen 1 presenteras några forskares 

definitioner av content marketing: 

 
         Tabell 1. Definitioner av content marketing. 

 

Något som däremot är klart är att content marketing oftast skapas i form av anpassade tidningar, 

tryckta eller digitala nyhetsbrev, mejl, digitalt innehåll, sändningar på internet, webinars, 

poddsändningar, video och på många fler sätt (Patrutiu Baltes, 2015). 
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Content marketing sägs vara nyckeln till framgångsrik marknadsföring och det viktigaste 

verktyget för marknadsföring på sociala medier. Processen för hur content marketing bör 

användas är anpassat till varje enskilt företag. Däremot behöver företag beakta olika steg vid 

uppbyggnaden av content marketing som exempelvis målen med content marketing, sort och 

kvalité av innehåll, distributionskanaler samt vilka dimensionen content marketing ska ta 

hänsyn till (Patrutiu Baltes, 2015). 

2.2 Mål med content marketing 

Varför företag använder content marketing är frågan som besvarar vilka mål företag har med 

denna marknadsföringsstrategi. Denna fråga måste besvaras innan företag kan skapa innehåll 

av bra kvalité (Gokhale, 2016). Att skapa och distribuera värdefullt och relevant innehåll till en 

målgrupp är en del av definitionen content marketing, som också tyder på vilka huvudmål 

företag vill åstadkomma med content marketing. Detta kan beskrivas med att företag vill dela 

värdefull information om en viss produkt eller ett varumärke till andra för att skapa engagerande 

relationer mellan konsumenter och företag (Pažėraitė & Repovienė, 2018).  

Patrutiu Baltes (2015) visar på att några av de vanligaste målen med content marketing är att 

öka varumärkeskännedomen, utveckla kundlojalitet, bygga ett förtroende till företag och 

varumärke, att testa en produktidé, att skapa ett behov av en viss produkt eller att lösa ett 

problem för målgruppen. Content marketing kan också användas för att bevisa för konsumenten 

att en viss produkt eller ett varumärke är gynnsamt (Kee & Yazdanifard, 2015). Enligt Gokhale 

(2016) är målet med content marketing att engagera konsumenter med något de verkligen vill 

ha, på ett sätt som ger företag en fördel. Detta mål handlar också om att öka 

varumärkeskännedomen, utveckla kundlojalitet och bygga ett förtroende som även Patrutiu 

Baltes (2015) menar på, samt att bygga webbtrafik eller skapa försäljning (Gokhale, 2016). 

Content marketings huvudmål föreslås enligt en studie av Brandão och Durães (2018) är att 

tillfredsställa målgruppens önskemål och behov. Samtidigt som studien belyser att öka 

varumärkeskännedomen inom målgruppen är ett av det viktigaste målen med content 

marketing, då det automatiskt ökar värdet av företag. 
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2.3 Process 

Genom att berätta historier om en viss produkt eller ett varumärke, eller genom att berätta för 

omvärlden hur stort ett företag är kan de åstadkomma målen med content marketing (Kee & 

Yazdanifard, 2015; Brandão & Durães, 2018). Men att lyckas på sociala medier utan att 

reflektera över innehållet som publiceras handlar inte om content marketing. Content marketing 

handlar mer om att sätta upp en plan där regelbundet, systematiskt och långsiktigt arbete skapar 

ett innehåll som bland annat besvarar frågor om vad företag vill åstadkomma och vilken 

målgrupp innehållet ska riktas till (Barregren & Tegborg, 2013). Vidare menar Gokhale (2016) 

att företag måste vara mer strategiska vid skapandet av bra innehåll, baserat på målen och 

målgruppen kan beslut tas om hur innehållet kan skapas för att bidra med nytta. Att följa en 

innehållsstrategi är en central del i framgångsrika metoder för content marketing, däremot 

skiljer sig perspektiven på dess uppbyggnad helt beroende på företagens mål med content 

marketing (Du Plessis, 2015). Pažėraitė och Repovienė (2018) nämner att fyra beslut avslöjades 

vid en teoretisk analys som genomfördes i en studie om content marketing, dessa bestämmelser 

kan hjälpa företag att bygga en innehållsstrategi: 

• Innehållstyp: vilken typ av innehåll som ska skapas.  

• Distributionskanal: vart innehållet kommer att publiceras.  

• Innehållsformat: bild, video och nyhetsbrev med mera. 

• Innehållselement: gillaknapp, sidlänkar, hashtags med mera. 

Patrutiu Baltes (2015) menar på att företag även bör uppmärksamma vissa områden vid 

skapandet av en innehållsstrategi, exempelvis: 

• Att fokus främst ska ligga på kvalité och inte volym vid skapandet av innehåll.  

• Ämnet som behandlas ska vara intressant för målgruppen, det vill säga de som 

konsumenten bryr sig om. 

• Att variation av olika medier såsom bilder, text, videoklipp, ljudinnehåll, levande 

händelser med mera bör tänkas på.  

• Att bygga en social grund där sociala medier är motorn för innehållet som människor 

delar mellan varandra. 

Brandão och Durães (2018) tillägger även att företag bör ta hänsyn till ytterligare ett område: 

• Sökmotoroptimering (SEO), som betyder att företag kan redigera innehållet så att det 

matchar målgruppens sökningar. 
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2.4 Dimensioner 

Bestämmelserna om vilken sort av innehåll som kommer skapas måste enligt forskare inkludera 

olika dimensioner. Pažėraitė och Repovienė (2018) och Kee och Yazdanifard (2015) menar att: 

relevans, medskapande, autenticitet, värde, unikhet, känslor, kunskap, anpassning, lokalisering, 

diversifiering, inspiration och etik är de viktigaste dimensionerna som bildar basen för innehåll 

av hög kvalité och skapar ett värde.  

Relevans: innebär att skapa ett relevant innehåll för att vinna målgruppens förtroende och 

uppskattning, det är därav viktigt att analysera målgruppen (Patrutiu Baltes, 2015).  

Medskapande: handlar om att uppmuntra konsumenten till att delta i företagets 

affärsverksamhet för att dels få bättre förståelse mot konsumenten samt för att konsumenten 

ska få en känsla av att de är en del av verksamheten, som kan leda till att ett förtroende byggs 

upp (Kee & Yazdanifard, 2015). 

Autenticitet och etik: innebär att inte lura till sig konsumentens uppmärksamhet genom att 

berätta lögner, ge falsk statistik med mera. Utan autenticitet och etik handlar om äkthet och att 

konsumenten litar på ärliga och etiska företag (Kee & Yazdanifard, 2015). 

Värde: innebär att möta konsumentens förväntningar gällande kvalité, leverans och kostnad. 

Det problematiska för företag är att alla konsumenter är unika och har olika utvecklade behov 

(Trasorras, Weinstein & Russell, 2009). 

Unikhet: Handlar om att skapa något eget som gör att företag sticker ut ur mängden från alla 

konkurrenter (Kee & Yazdanifard, 2015). 

Känslor: Bygger till största del på vilken påverkan känslor har i ett innehåll. Positiva innehåll 

har större chans att få spridning jämfört med negativa innehåll, samtidigt som konsumenten 

reagerar mer om innehållet ger extrema känslor som exempelvis aggressioner jämfört med 

besvikenhet (Kee & Yazdanifard, 2015). 

Kunskap: Innebär att ge målgruppen kunskap och information om en viss produkt eller ett 

varumärke, som i sin tur kan leda till beslut om konsumtion (Kee & Yazdanifard, 2015). 

Anpassning: Betyder att producera personligt innehåll som är betydelsefullt för varje enskild 

konsument. Företag som tillgodoser behoven och bättre anpassar innehållet till konsumenten 

sticker ut från konkurrenterna (Kee & Yazdanifard, 2015). 
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Lokalisering: Handlar om att anpassa innehållet lokalt till rätt målgrupp när företag gör affärer 

globalt. Innehållet bör vara kulturellt relevanta och samtidigt vara korrekt lämpligt för att bevara 

den konsekventa varumärkesbilden (Kee & Yazdanifard, 2015). 

Diversifiering och inspiration: Innebär att skapa nya kreativa idéer och inspirerande innehåll 

för att fånga konsumentens uppmärksamhet. Om liknande innehåll ständigt publiceras kan 

konsumenten bli ointresserad, att anlita exempelvis en journalist kan hjälpa företag att forma 

innehållet ur ett annat perspektiv (Kee & Yazdanifard, 2015).  

Pažėraitė och Repovienė (2018) påpekar däremot att de kan vara en utmaning för företag att 

kombinera alla dessa dimensioner, därför behöver företag se över vilka dimensioner de väljer 

att lägga sitt fokus på. Oavsett vilken sort av innehåll som skapas bör dimensionerna vara 

utbytbara beroende på vilken distributionskanal som används. 

 

2.5 Content marketing på sociala medier 

Det är i samband med den snabba digitala utvecklingen som gjort att content marketing vuxit 

de senaste åren och samtidigt gjort det möjligt för alla olika typer av företag att publicera 

innehåll i olika medier online (Du Plessis, 2015). Sociala medier ersätter allt mer de traditionella 

marknadsföringskanalerna när det handlar om att uppnå olika marknadsföringsmål (Villarroel 

Ordenes et al., 2019). Fler företag använder idag content marketing med hjälp av sociala medier 

menar Wang, Qiao och Peng (2015). Att konsumera innehåll på sociala medier har blivit en 

vana bland konsumenter (Kee & Yazdanifard, 2015). Detta gör att det idag råder en intensiv 

tävling om konsumenters intresse på sociala medier. Konsumenten blir i sin tur överöst med 

onlineinnehåll, vilket gör det tydligt att företag inte kommer lyckas om de inte kan skapa rätt 

innehåll för konsumenten (Villarroel Ordenes et al., 2019). 

Ahmad, Musa och Harun (2016) menar att företag använder sociala medier exempelvis för att 

skapa en varumärkeskännedom bland konsumenter. Via sociala medieplattformar kan företag 

på så sätt engagera sig samt bygga upp en interaktion mellan sig och konsumenten. Genom 

sociala medier delar konsumenter innehåll med varandra, vilket blir en viktig del för företag 

när det gäller att bland annat skapa varumärkeskännedom. Idag finns det många sociala 

medieplattformar för företag som arbetar med content marketing på sociala medier. Sociala 

medier omfattar nätverk och multimedia som exempelvis Facebook, Instagram, LinkedIn, 

bloggnätverk, Pinterest och Youtube. Det gemensamma för sociala medieplattformar är att dela 
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information om produkter och varumärken samt att interagera med varandra. Dessa plattformar 

stödjer dessutom virala kampanjer, budskap och uppmuntrar till buzzword (Ahmad et al., 2016). 

Företag använder ofta sociala medier i sin content marketing för att väcka känslor, ge objektiv 

information eller att få snabb respons. Forskning visar att bild är ett effektivt och kraftfullt 

redskap som kan leda till att konsumenter agerar. Det är dessutom en invecklad interaktion 

mellan bild och text när de ingår i samma innehåll. Detta leder till att mängden visuellt innehåll 

på sociala medieplattformar är viktigt med avseende på de unika delningar som sker mellan 

konsumenter på sociala medier (Villarroel Ordenes et al., 2018). 

I det överflöd av information som finns i samhället vi lever i idag är video det som har den 

största potentiella räckvidden. Video spåddes under år 2015 bli framtiden för content marketing 

samt att det till 2020 skulle bestå av 82% av all internettrafik, vilket visar på hur viktigt det är 

med video (Gokhale, 2016). 

 

2.6 Modell över teoretiska referensramen 

 

Figur 1. Framarbetad modell efter Pažėraitė och Repovienė (2018). 

Modellen ovan (figur 1) har utvecklats för att skapa en sammanfattning av den teoretiska 

referensramen. Modellen visar en förenklad version av hur den teoretiska referensramen har 

legat till grund för att kunna besvara studiens forskningsfrågor. Denna modell har även varit 

grund för intervjuguiden till den empiriska datainsamlingen. Modellen har slutligen används 

för att analysera sambandet mellan de olika boxarna i modellen; mål, process och dimensioner. 
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3. Metod 

Metodavsnittet beskriver det tillvägagångssätt som använts, hur vi valt undersökningsmetod 

samt presentation av respondenter och hur datainsamlingen har genomförts. 

3.1 Metodval 

För att studiens syfte skulle kunna besvaras krävdes det en djupare förståelse för content 

marketing. En kvalitativ forskningsansats är i denna studie därför bäst lämpad. Detta eftersom 

kvalitativ data är uttryckt i textform och ger oftast en djupare förståelse av de fenomen som 

studerats samt bygger på en tolkande kunskapssyn. Medans kvantitativ data är uttryckt i 

numerisk form, sammanbinder sig till en positivistisk kunskapssyn, är standardiserade och 

enkla att jämföra (Lind, 2014). 

Studien har en abduktiv ansats, eftersom det abduktiva tankesättet likt med de deduktiva och 

induktiva tankesätt används för att utveckla teorier om verkligheten och dra logiska slutsatser 

(Bryman & Bell, 2017). Abduktion innebär en växling mellan empirisk och teoretisk reflektion, 

där forskarna arbetar med teorin, återgår till empirin och möjligtvis påträffar nya aspekter av 

det som studeras som orsakar att teorin modifieras och utvecklas (Alvehus, 2013). Det 

deduktiva tankesättet anses istället vara relaterat med svagheter om att forskare förlitar sig på 

en strikt logik gällande teoriprövningen samt falsifiering av hypoteser och att problemet är att 

det inte alltid är uppenbart hur forskare bör välja ut den teorin som ska testas. Samtidigt anses 

det induktiva tankesättet relatera till svårigheter om att ingen mängd empirisk data 

nödvändigtvis gör de möjligt att formulera teorier (Bryman & Bell, 2017). Vi anser därav inte 

att det rent induktiva eller rent deduktiva tankesättet passar vårt forskningssyfte. 

En små-N-studie har genomförts i denna studie. Vilket enligt Jacobsen (2002) innebär att enbart 

ett fåtal enheter väljs ut att studera för att kunna gå på djupet av ett fenomen, samtidigt som det 

belysas från olika håll. Då denna studie avser att ge en detaljerad beskrivning av fenomenet 

content marketing på sociala medier anser vi att denna metod är mest tillämpbar. I denna studie 

har några väl utvalda respondenter valts ut och på så sätt har vi haft möjlighet att grundligt 

arbeta med de respondenter och samtidigt fått en detaljrik beskrivning av fenomenet content 

marketing. Det finns dock ingen klar gräns vad som skiljer en fallstudie och en små-N-studie 

åt (Jacobsen, 2002). Vad som är ett fall kan däremot vara svårt att definiera och variera i dess 

omfattning. Det kan därmed vara komplicerat att ge en generell förklaring av vad som utgör ett 

fall (Alvehus, 2013). Men en fallstudie lämpas oftast bäst när en speciell situation skall 
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undersökas. Medan en små-N-studie oftast lämpas bäst när en rik beskrivning av ett fenomen 

skall göras och där oftast några få fall undersöks, inte fler än tio fall, för att få en bredare bild 

(Jacobsen, 2002). Därav har en små-N-studie genomförts. 

Intervjuer har genomförts för att få reda på hur olika företag ser på content marketing och dess 

element, vilket är ett bra verktyg att använda i en kvalitativ forskningsansats. Intervjuer anses 

nästintill som en oundviklig metod när de gäller att försöka förstå hur människor känner, tänker 

och handlar i olika situationer. Detta eftersom forskaren kan ställa frågor om känslor, motiv och 

om hur olika personer ser på ett händelseförlopp eller om hur ett visst fenomen beskrivs i 

berättelse (Alvehus, 2013). Genom intervjuer kan forskare ställa frågor utifrån studien syfte till 

respondenter som förväntas besitta kunskap eller specifika uppfattningar om det fenomen som 

ska undersökas (Lind, 2014). 

3.2 Datainsamling 

Denna studie innehåller både sekundär- och primärdata. Studiens sekundärdata är litteratur som 

till störst del är hämtad från vetenskapliga artiklar samt några utvalda böcker. Sekundärdata har 

använts i framställningen av bakgrund, problemdiskussion, den teoretiska referensramen samt 

den intervjuguide som tagits fram. Att det är så kallad sekundärdata gör att litteraturen som 

använts i denna studie ursprungligen är skapad för ett annat syfte (Alvehus, 2013). Den 

teoretiska referensramen som lyfts fram i studien är grundad i relevant och aktuell forskning 

samt har samlats in på ett noga samt med ett kritiskt förhållningssätt. Databaser som använts 

för att hämta vetenskapliga artiklar är Google Scholar samt WorldCat Local.  

De sökord som använts är: content marketing, digital content marketing, content marketing 

social media, content marketing strategy. 

Primärdata i denna studie består av det empiriska material från de intervjuer som har genomförts 

för denna undersökning (Alvehus, 2013). Intervjuerna har genomförts med svenska 

detaljhandelsföretag som använder content marketing som en del av sin 

marknadsföringsstrategi på sociala medier. Tio intervjuer är ett lämpligt antal för att kunna 

åstadkomma representativitet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Samtidigt menar 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) för att säkra att materialet inte består av enskilda 

personers personliga uppfattningar är sex till åtta intervjuer ibland tillräckligt. Det är däremot 

svårt att på förhand veta exakt hur många intervjuer som behövs för att genomföras en studie, 

samtidigt som bortfall kan ske av respondenter av olika anledningar (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). Det empiriska dataunderlaget som har redovisats i studien från de intervjuer som 
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genomförts är relevant i förhållande till undersökningens frågeställningar och de teorier som 

används. Lind (2014) menar på att informationen som samlas in under intervjuerna i studien 

ska kunna relateras till studiens forskningsfrågor för att anses som användbar. 

3.3 Urval av respondenter 

Antalet respondenter har valts ut efter både relevans och med avseende på tiden för 

genomförandet av denna studie. Alvehus (2013) menar på att ett strategiskt urval utformas 

utifrån de undersökningsfrågor som ställs. Misstag som kan ske i denna urvalsprocess är att 

forskarna blir för strategiska, vilket gör det viktigt att inte vara slentrianmässig i urvalet 

(Alvehus, 2013). Genom sökningar på Google och på sociala medier har vi sålunda skapat oss 

en bild av vilka detaljhandelsföretag som troligtvis använder sig av content marketing på sina 

sociala medier. De detaljhandelsföretag som sedan passat inom ramen för denna studie har 

granskats ytterligare en gång innan vi kontaktade dem, för att på så sätt skapa en bild över vilka 

detaljhandelsföretag som kunde tänkas vara intressanta att få information utav. De utvalda 

respondenterna som valts ut i varje enskilt företag har förutom att ha stått i relation till studiens 

syfte och frågeställningar, även stämt överens med de strikta kriterier för urvalet av 

respondenter studien haft. De kriterier som fanns vid urvalet av respondenter var att hitta ett 

detaljhandelsföretag, som använder content marketing på sociala medier och relevant person på 

företaget att intervjua. En relevant person ansåg vi skulle vara en nyckelperson på företaget 

och/eller expert inom området content marketing. Det vill säga att respondenterna besitter 

specifika erfarenheter eller tidigare erfarenheter av content marketing. Med detta kriterium på 

företagen samt respondenterna har också antalet företag som intervjuats endast varit sex 

stycken. De svar respondenterna lämnat i intervjuerna anser vi ändå, trots det låga antalet 

respondenter, gett relevanta svar och relevant empiri för denna studie. Att bara intervjua 

respondenter som exempelvis kan benämna sig som “content marketing experter” kan leda till 

att studien inte skulle få tillräckligt med rik empirisk information. Därför har respondenter som 

besitter olika kunskaper och erfarenheter inom content marketing intervjuats, då även deras 

kunskap kan ge rikligt med empirisk information. De sex respondenter som valt ut representerar 

olika typer av detaljhandelsföretag som använder content marketing på sociala medier. Olika 

typer av detaljhandelsföretag är en del av studiens avgränsning, vilket med avsikt har valts för 

att ge ett så säkert resultat som möjligt då detaljhandeln kan ses som en miljö. Det som däremot 

skiljer företagen åt är deras storlek, geografiska läge och dess sortiment. Svensson och Ahrne 

(2015) menar på att med en variation av företag kan studien samla in olika syn på det som skall 

undersökas. 
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3.4 Presentation av respondenter 

• Företag A - är ett litet företag inom heminredning som bedrivs både i butik och e-handel. 

Använder content marketing sedan en tid tillbaka. Personlig intervju med företagets VD 

och digitala marknadsförare, 2019-03-25. 

 

• Företag B - är ett stort företag med brett sortiment för djur, lantbruk, trädgård och hem 

som bedrivs både i butik och e-handel. Använder content marketing sedan 2013. 

Personlig intervju med företagets Content och Community Manager, 2019-03-26. 

 

• Företag C - är ett stort företag inom virke och byggvaror som bedrivs både i butik och 

e-handel. Använder content marketing sedan en tid tillbaka. Videointervju med 

företagets Content Coordinator, 2019-04-03. 

 

• Företag D - ett litet företag inom heminredning, mode och smycken som bedrivs i butik. 

Använder content marketing sedan ett halvår tillbaka. Personlig intervju med företagets 

VD, 2019-05-02.  

 

• Företag E - ett stort företag inom skor och mode som bedrivs både i butik och e-handel. 

Använder content marketing sedan en kort tid tillbaka. Telefonintervju med företagets 

Marknadschef, 2019-05-03. 

 

• Företag F - ett stort företag inom herrmode som bedrivs både i butik och e-handel. 

Använder content marketing sedan en tid tillbaka. Telefonintervju med företagets 

Digital marketing specialist, 2019-04-17. 

 

3.5 Intervjumetod 

Intervjuerna är av semistrukturerad karaktär för att skapa en öppenhet i de fåtal frågor som 

tagits fram utifrån denna studies teoretiska referensram. Detta eftersom det finns en oklarhet 

inom forskningen av content marketing behövdes en öppenhet i frågorna för att respondenterna 

skulle kunna tillföra ny fakta inom området. Att skapa en öppenhet i frågorna är något som 

Alvehus (2013) menar på är en central del av semistrukturerade intervjuer. Dock menar Bryman 

och Bell (2017) att det bör finnas en viss grad av struktur i intervjuer för att respondenternas 

intervjusvar ska kunna jämföras med varandra. En intervjuguide har därmed skapats, med 
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utgångspunkt i den teoretiska referensram som tagits fram. Frågorna i intervjuguiden är 

framtagna efter teman som återfinns i modellen (figur 1) över den teoretiska referensramen. 

Utöver intervjuguiden har följdfrågor ställts för att uppmuntra respondenten att berätta mer eller 

utveckla sitt svar. En helt strukturerad intervju ger fördel i att genomföra samma intervju med 

många olika respondenter. Däremot hade en helt strukturerad intervju troligtvis påmint mer om 

en enkät och gett studien ytliga och kortare svar. En ostrukturerad intervju innebär å andra sidan 

ett öppet samtal där intervjuaren hamnar i bakgrunden (Alvehus, 2013), vilket i denna studie 

skulle kunnat ha lett till att resultaten hade blivit svåra jämföra. 

3.6 Genomförande av intervjuer 

Med tanke på respondenternas olika geografiska lägen och tidsramen för studien har endast tre 

av sex intervjuer kunnat genomförts på plats hos respondenten. En intervju har skett i 

videobaserat format via Skype och två intervjuer via telefon. Detta är några av de sätt som 

Alvehus (2013) menar på finns för att genomföra intervjuer. Målet med intervjuerna var att 

genomföra dessa på plats hos respondenten där intervjun kan genomföras ostört. Att välja en 

ostörd plats ger möjlighet till att ljudinspelningen av intervjun sker på ett så bra sätt som möjligt. 

En offentlig miljö, på exempelvis ett fik eller restaurang kan buller störa ljudinspelningen 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vid en personlig intervju är det lättare att skapa en god 

relation med respondenterna och gör det lättare att läsa av samt reagera på respondentens 

eventuella kroppsspråk och ansiktsuttryck (Bryman, 2018).  

Intervjuer via Skype är det som mest liknar en intervju ansikte mot ansikte då denna form av 

videointervju fångar upp många visuella element som exempelvis en viss grad av kroppsspråk 

och ansiktsuttryck. Att erbjuda intervjuer via Skype kan göra att fler respondenter, som annars 

skulle tackat nej, tackar ja på grund av bekvämligheten med intervjuer via Skype (Bryman, 

2018). Det begränsningar som kan förekomma vid videobaserade intervjuer via Skype är att de 

kan uppstå teknologiska problem. Vilket kan försämra kvalitén på ljudupptagning och bild, 

samt att respondenterna brukar ha lättare att inte svara och därmed uteblir från att medverka 

(Bryman, 2018).  

Att intervjua en respondent via telefon skiljer sig något ifrån en personlig intervju. Vid en 

telefonintervju går det inte att se kroppsspråket på den person som intervjuas och för längre 

intervjuer lämpar sig inte telefonintervjuer lika bra. Däremot är telefonintervjuer bra att 

använda vid intervju med respondenter som annars är svåra att få tag på, det kan vara lättare att 

svara på känsliga frågor via telefon än vid en personlig intervju. En annan fördel med 
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telefonintervjuer är att respondenten inte påverkas av olika faktorer hos den som intervjuar. 

Som exempelvis ålder, kön, etnisk bakgrund eller bara rent utav närvaron. Men Bryman (2018) 

påstår att det inte finns några märkbara skillnader i svaren hos respondenter mellan att intervjua 

via telefon eller personlig intervju. 

Intervjuguiden har testats på utomstående personer innan de riktiga intervjuerna skedde för att 

stämma av hur andra uppfattade frågorna. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar på att 

övning av att intervjua även är en bra förberedelse samt skapar en vana i hur följdfrågor kan 

ställas. För varje intervju har de avsatts 30–60 minuter, med anpassning till respondenternas 

möjlighet och ambition. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) uppger att det kan vara svårt att 

i förväg ha bestämt tidsangivelse för en intervju, då bland annat respondentens vilja av att dela 

med sig kommer att vara avgörande. Respondenterna som deltagit i denna studie blev tillfrågade 

om de godkänner inspelning av intervjun, samt blev informerade om syftet med inspelningen 

och hur inspelningen samt material kommer att behandlas. 

Under intervjun fördes även anteckningar, dels för noteringar samt ifall den tekniska 

utrustningen för inspelning inte skulle fungera. Om någon respondent inte skulle gett sitt 

medgivande till inspelning av intervjun hade mer anteckningar att tagits, i enlighet med vad 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) menar blir viktigt för att komma ihåg så många 

detaljerade saker från intervjun som möjligt. Att enbart ta anteckningar kan enligt Alvehus 

(2013) riskera i att de som sägs förändras utefter vad den som antecknar tolkar att respondenten 

berättar. Att spela in intervjuer kan både skapa osäkerhet och säkerhet hos respondenterna. 

Antingen känner respondenten sig begränsad på grund av inspelningen, alternativt skapar 

medvetenheten om inspelningen en trygghet genom att respondenten vet att intervjun kommer 

uppfattas ord för ord (Alvehus, 2013). 

3.7 Analys av data 

Det empiriska material som samlats in har analyserats enligt en tematisk analys. Bryman (2018) 

förklarar att tematisk analys är ett av de vanligaste sätten att analysera data på när det gäller 

kvalitativ data. Tematisk analys syftar till att ta fram centrala tema och underteman som 

identifierats ur transkriberingarna från intervjuerna. För att identifiera studiens teman menar 

Bryman (2018) även att hänsyn bör tas till repetitioner, lokala typologier eller kategorier, 

metaforer och analogier, övergångar, likheter och skillnader, språkliga kopplingar, saknade data 

och teorirelaterat material. En tematisk analys är flexibel men trots detta saknas det tydliga 

tillvägagångssätt, endast några vaga anvisningar finns om hur en tematisk analys börjar och 
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organiseras (Bryman & Bell, 2019). Denna studie har därför valt att enbart ta hänsyn till 

repetition som kan sägas vara det vanligaste sättet för att säkerställa ett mönster.  

Transkriberingen av intervjuerna har i denna studie visat sig haft återkommande teman, som 

kan kallas för underteman (Bryman, 2018). Dessa teman har sedan sorteras utefter studiens 

centrala teman som utformats efter den teoretiska referensramen. Transkriberingen av 

intervjuerna i denna studie har tagit hänsyn till pauser, skratt, läten och så vidare. Detta för att 

bättre förstå de bakomliggande meningen när analysen genomförs (Alvehus, 2013). 

Då studien är en form av abduktion är analysprocessen en variation mellan teoretisk och 

empirisk reflektion (Alvehus, 2013). Denna studies analysprocess har inneburit en reflektion 

mellan den empiriska och den teoretiska datainsamlingen och sedan återgått till empirin igen 

för att begrunda hur det har kunnat kopplas till teorin. Analysprocessen kan enligt Alvehus 

(2013) beskrivas i tre grundläggande termer, sortera, reducera och argumentera. Det insamlade 

materialet för denna studie har återkommande gånger läst igenom för att på så sätt skapa en 

djupare kännedom om innehållet och handlingen i materialet. Därefter har det insamlade 

materialet sorterats utefter olika teman såsom mål, process och dimensioner samt utefter olika 

underteman som kategoriserats under de centrala temana såsom inspiration, kunskap, 

engagemang, innehållstyp och så vidare. Hänsyn har även tagits till Alvehus (2013) teori om 

att tematiseringen bör vändas och vridas på för att se materialet på olika sätt. Denna studie har 

även ifrågasatt om vissa underteman är relaterade till varandra och går att sammankoppla. 

Analysprocessen har sedan reducerats, det vill säga att allt material inte kan redovisas i 

analysprocessen (Alvehus, 2013). 

3.8 Forskningsetik 

De tillfrågade respondenterna har fått noggrann information om studiens syfte innan de valt att 

vara en del av studien, något Bryman och Bell (2017) menar är en viktig del i forskningsetiken. 

Ett samtyckesformulär har delats ut där respondenterna har fått skriva under sitt samtycke till 

deltagande i studien. Det samtyckesformulär som använts är inspirerad av Bryman och Bells 

(2017) utformning. I detta formulär framgår information om studiens syfte, att en intervju 

kommer att ske, att de har möjlighet till anonymitet, att de kan bli citerade i vår studie, att de 

när som helst kan dra sig ur och att all information de lämnat då inte kommer att tas med i 

studien. En annan viktig del att ta hänsyn till är konfidentialiteten och datahantering, att de 

uppgifter studien samlat in bevaras på ett säkert sätt och att enskilda personer inte ska kunna 

identifieras av obehöriga och att datan förvaras på ett säkert sätt.  
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De inspelade intervjuerna samt transkriberingarna kommer att förstöras efter fem år i enlighet 

med den forskningsetik som både Svensson och Ahrne (2015) samt Bryman och Bell (2017) 

lyfter som grundläggande i forskningsetiken.  

I Sverige finns det överenskommelser och lagar som reglerar hur forskare ska uppträda i 

förhållande till de människor och sammanhang som studeras. Frågor om Forskningsetik 

regleras i Sverige av lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460), de 

etiska krav som ställs på forskare har sin grund i samhällets vanliga etiska normer och 

värderingar. Uppgifterna som getts i studien är sannisenliga samt att utgångspunkter, metoder 

och resultaten av detta forskningsarbete är redovisat med öppenhet. Enligt Lind (2014) får inte 

plagiering förekomma och andras arbeten bör refereras på ett felfritt sätt, vilket är något denna 

studie förhåller sig helt till. 

3.9 Reliabilitet och validitet 

För att bedöma företagsekonomisk forskning är reliabilitet och validitet de viktigaste kriterierna 

att ta hänsyn till i kvalitativa undersökningar (Bryman & Bell, 2017). Reliabilitet syftar till att 

forskningsresultatet är upprepningsbart. Det vill säga, om forskningsresultatet blir detsamma 

vid upprepning av samma undersökning så råder det hög reliabilitet. Validitet syftar till att vi 

undersöker det vi vill undersöka. Det vill säga, om forskare lyckats mäta det dem verkligen 

ville mäta (Alvehus, 2013). Däremot poängterar Bryman och Bell (2017) att de finns anledning 

till ovisshet och osäkerhet vid hänsyn av reliabilitets- och validitetskriterierna på grund av att 

kriterierna förutsätter att det endast finns en bild av den sociala verkligheten, vilket är 

osannolikt vid en kvalitativ studie. Alvehus (2013) menar på att två intervjuare som intervjuar 

samma person troligtvis inte kommer få samma svar heller inte att ens samma person kommer 

upprepa exakt samma svar som gången innan. För att göra studien trovärdig bör transparens i 

forskningsprocessen tillämpas (Svensson & Ahrne, 2015). Därav har vi noggrant dokumentera, 

motiverat och redovisat för studiens tillvägagångssätt. 

3.10 Tillförlitlighet 

Respondenterna har blivit erbjudna och om så önskat, fått möjlighet att läsa igenom det 

transkriberade materialet samt de utdrag som gjorts från transkriberingen till empiri om sitt 

företag. Därigenom fick varje deltagande företag tillfälle att meddela om vi uppfattat eller tolkat 

något fel, samt möjlighet att lägga till ytterligare information företagen kommit på efter 

intervjun. Vilket är något som Bryman och Bell (2017) kallar för respondentvalidering, som 
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innebär att de personer som varit del i en forskning bekräftar att forskaren uppfattat deras 

verklighet på rätt sätt. 

3.11 Metodkritik 

Bryman och Bell (2017) menar att kvalitativa metoder betraktas som mycket subjektiva, 

eftersom det är forskaren som kan styra vad som anses vara relevant och hur information skall 

tolkas. Därför har forskarna i denna studie eftersträvat att vara så objektiva som möjligt under 

studiens gång och under intervjuerna ställt frågor på ett opartiskt sätt. 

Urvalsmetoden i denna studie kan ha gjort att resultatet inte är representativt för alla svenska 

detaljhandelsföretag som använder content marketing på sociala medier. Främst kan detta 

spegla sig i antalet företag som valts ut per bransch, där fler företag från varje bransch hade gett 

ett mer trovärdig resultat. Denna studies resultat kan även ha påverkats av de medverkande 

företagens olika erfarenhet och hur länge de tillämpat content marketing på sociala medier, då 

en viss varietet finns bland företagen i studien. 

Tanken var att alla intervjuer skulle genomföras hos respondenterna. De intervjuer som inte 

genomfördes på plats hos respondenten skulle helst ha genomförts via Skype, för att på så sätt 

efterlikna en personlig intervju så mycket som möjligt (Bryman, 2018). 

Ytterligare en svaghet för studien är att intervjuerna skett på olika sätt. Dels på grund av 

tidsramen för utförandet av studien, respondenternas geografiska spridning och tekniska 

problem som inte gick att rå över. Endast tre intervjuer kunde genomföras hos respondenterna 

och två intervjuer skett via telefon och en intervju via Skype. Att två av tre intervjuer som inte 

gick att genomföra via Skype istället genomfördes av telefonintervju var på grund av tekniska 

problem som inte gick att rå över. Detta leder till ytterligare en svaghet för denna studie. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar på att viktig information kan gå förlorad genom 

en telefonintervju jämfört med en personlig intervju, då denna form av intervju kan uppfattas 

som mer opersonlig och formella. 
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4. Empiri 

Empiriavsnittet kommer presentera en sammanställning av den empiriska undersökningen som 

genomförts i form av sex intervjuer. 

4.1 Mål med content marketing 

 

Tabell 2. Mål. Målen som kommit fram i empirin är sammanställda i tabellen ovan (tabell 2). 

Att skapa spridning och räckvidd har i tabellen satts ihop med målet att driva trafik. 

Tabell 2 visar att samtliga företag har som mål att öka varumärkeskännedomen, samtidigt som 

att driva trafik och merförsäljning är de näst populäraste målen med content marketing. Att 

skapa ett mervärde för kunden, bygga relationer, öka sökmotoroptimeringen (SEO) och att 

inspirera är de minst populära målen med content marketing bland företagen. 

Företag A förklarar att dem lägger stor vikt i att content marketing ska resultera i 

varumärkesbyggande. Även Företag B berättar att dem använder sig av content marketing på 

sociala medier för att det är ett verktyg för varumärkesbyggande. Målen med content marketing 

är för Företag D att nå ut till fler och visa upp företagets sortiment. Som i slutändan skall leda 

till att företaget växer, ökar sin försäljning och breddar sin kundkrets menar Företag D. Att 

driva trafik och bygga företagets varumärke är den största förväntan som Företag E har när det 

kommer till målen med deras content marketing. För Företag C är målen framförallt att skapa 

mer räckvidd så att dem kan nå ut till fler och visa att dem finns samt att öka medvetenheten 

om varumärket. Företag C förklarar: 

“Målen är väl främst att skapa mer räckvidd och marknadsföra varumärket”. 
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Företag F huvudsyfte är att de alltid vill ha försäljning, men när det kommer till content 

marketing blir det sekundärt. Istället blir Företag Fs mål att få lite mer engagemang från sina 

kunder och varumärkesbyggande. Målen kan dock vara olika beroende på vilken typ av 

kampanj Företag F har, exempelvis kan ett mål någon gång vara att kunder ska få upp ögonen 

för en viss väska eller annan produkt. Men till 90% är det samma mål, engagemang och 

varumärkesbyggande. Företag A menar på att dem vill ha merförsäljning utan att deras inlägg 

skall förmedla “sälj, sälj, sälj” samtidigt som dem vill kunna engagera sina följare, som i sin 

tur ska leda till ett förändrat beteende hos konsumenterna. Att inspirera och ge sina kunder 

kunskap samt att engagera sina kunder är också Företag Bs mål med deras content marketing. 

Företag B nämner att ytterligare ett mål är att driva trafik till både sin e-handel och sina butiker, 

så att det i slutändan ska leda till ett köp. Oftast använder Företag F content marketing när de 

vill förklara något mer om en produkt eller när de vill att kunden ska veta något mer eller för 

att få sina kunder engagerade. Företag E berättar att dem har väldigt många olika typer av mål 

när dem arbetar med content marketing och att målen kan skilja sig rejält beroende på kampanj. 

Företag E nämner även mål som att bygga relationer, nå räckvidd och att sälja. Företag E 

förklarar att när dem exempelvis gör ett samarbete med och sedan återanvänder materialet i 

deras egna kanaler kan målet vara att öka sökmotoroptimeringen. Det handlar alltså om att 

skapa anledningar för att få kunden att hitta företaget på olika sätt menar Företag E. Att visa 

vart företaget finns, att de finns och vad företaget har att erbjuda är den största anledningen till 

att Företag D använder content marketing på sociala medier. Företag D förklarar att deras butik 

är väldigt liten och ligger inte i anslutning till övriga butiker, vilket ger dem ännu större behov 

av att använda content marketing på sociala medier.  

Att skapa ett mervärde för kunden och kunna sprida den kunskap som företaget besitter är 

ytterligare en anledning till varför Företag B använder sig av content marketing på sociala 

medier. Företag B menar på att om det blir roligare och mer inspirerande att handla kommer 

mervärde för kunden att skapas. Företag B förklarar: 

“[...]de är ett mervärde för kunden […] vi vill sprida den kunskap vi har [...] och de är lite av 

vår byline, att vi ska vara den […] som ger tips och råd.” 

Målen för deras content marketing skiljer sig åt beroende på vilken typ av kampanj som är 

aktuell berättar Företag B. Om de publicerar en film om ”så här får du bättre tandvård för din 

katt” så är inte tanken att just den kampanjen ska leda till så mycket sälj, utan vara mer 

kunskapsbaserad. Skulle Företag B istället publicera en kampanj om robotgräsklippare är målet 
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att sälja mer. Företag B använder också en del tävlingar, ”user content”, där målet inte är att 

driva försäljning utan att skapa ett engagemang för sina kunder. Företag Cs mål med content 

marketing ser snarlik ut oavsett kampanj. För dem gäller det även att kunna anpassa innehållet 

till rätt målgrupp förklarar företag C. Företag A menar på att det finns ytterligare mål med deras 

content marketing, vilket är att skapa spridning samt öka antalet följare och konsumenter. Detta 

görs genom att exempelvis ge tips på hur följarna kan använda deras inredning, “lite som en 

första handskakning” säger Företag A. 

 

4.2 Process 

 

Tabell 3. Process. Processen som kommit fram i empirin är sammanställda i tabellen ovan 

(tabell 3). Under kolumnen innehållstyp menas de texter, rörligt material eller de bilder som 

företagen väljer ut att publicera i deras olika kanaler. 

Tabell 3 visar att samtliga företag anser att innehållstyp är en viktig del i processen för hur dem 

arbetar med content marketing. Även innehållsformat, distributionskanal, tidsperiod, flexibilitet 

och samarbete mellan avdelningar är viktigt att lägga vikt på i processen för content marketing. 

Att selektera, tajma och göra marknadsanalyser har inte visat sig vara lika viktiga i processen 

för hur företagen använder content marketing.  

Ihop med deras inköpare sätter Företag B en content-plan så de vet vad som ska fokuseras på. 

På Företag F gör de content marketing på olika sätt. Hos Företag F kommer de på 

marknadsavdelningen tillsammans fram till vad dem vill kommunicera. Ibland tar 

marknadsavdelningen fram vad som ska kommuniceras ihop med andra avdelningar, som 

exempelvis när sortimentavdelningen tagit fram ett visst plagg som de vill kommunicera på ett 
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visst sätt. Att hålla koll på sortiment, vad marknadsavdelningen kommunicerar i övriga 

kampanjer för att det ska vara rätt tajming samt att ha ett konstant samarbete mellan avdelningar 

är en del av den interna processen för Företag Es content marketing. När Företag C däremot 

arbetar med sin content marketing börjar processen med deras inköpsavdelning där dem gör en 

plan över det produkter som kommer ligga i tiden och vilka produkter som inköpsavdelningen 

tror kommer generera mest pengar. Företag C berättar att deras inköpsavdelning väljer 

produkter efter säsong och på så sätt lockar dem in kunderna i butiken, dem gör en 

marknadsanalys på vad som lockar och vilka reavaror konkurrenterna har just då. Även Företag 

E följer sina konkurrenter. 

Företag B säger att med tanke på deras stora och breda sortiment har de ett årshjul för varje 

respektive kategori. I deras årshjul ser de vilka teman som kan lyftas fram för trädgård, hästar, 

lantdjur med mera under respektive period på året. Årshjulet som Företag B använder sig av 

ger information på olika plan. Dels har de stående produkter att kunna marknadsföra varje 

månad oavsett år, samtidigt som årshjulet ger information om vilka nyheter som kommer in 

respektive månad det aktuella året. Företag B förklarar att i maj kommer det för hästar 

exempelvis in mineralpuder samtidigt som de alltid ska prata om saltsten under samma månad. 

För små företag är det svårt att sätta upp en långsiktig plan menar Företag A, då kostnaderna är 

extremt höga. För Företag A gäller de att hitta en balans mellan den kortsiktiga planen som ska 

generera pengar och den långsiktiga planen, som mer handlar om att bygga ett varumärke. 

Företag A anser däremot också att tid är en viktig faktor, med tid menar dem tidsperiod 

exempelvis vår, sommar, vinter eller högtider. Företag A förklarar att dem just nu håller på att 

testa en ny strategi där de arbetar med olika teman under en till två veckor. Med teman menar 

Företag A att dem väljer ut ett visst område som exempelvis “uterummet” där alla kanaler skall 

följa samma tema men med olika typer av bilder, som ändå följer en röd tråd. När Företag D 

arbetar med sin content marketing försöker de lägga upp en grov plan för den tidsperiod som 

företaget har framför sig. Att alltid blicka framåt och ha en bild av vad som komma skall menar 

Företag D. Företag D beskriver: 

“.. och då blir det ju lite olika som vid påsken, ja lite mer påskpresenter, gå-bort presenter 

om det är helg, nu är det snart konfirmationstid ja men då får jag rikta lite på smycken.” 

Företag B förklarar att dem även synkar med sina inköpare om vilka produkter som ska köpas 

in och hur de får in dessa produkter i årshjulet. Som exempel ger Företag B att om de får in 
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väldigt många kattklösare behöver de troligtvis göra en guide på hur kunden väljer rätt 

kattklösare, för att få dessa sålda. 

Företag A anser de viktigt att ha en strategi när dem arbetar med content marketing och att de 

anpassar sin content marketing till rätt kanaler där deras målgrupp befinner sig. Att ha en 

strategi är även viktigt för Företag F i allt dem gör, så att de vet vad som faktiskt ska göras och 

inte bara slänger ut något och hoppas på det bästa. Med en strategi menar Företag F att de kan 

utvärdera om det kommer gå och om det är värt det. En strategi för Företag F kan exempelvis 

vara att de verkligen ska synas i den miljö som känns rätt för dem eller att Företag F använder 

sig av influencers som kan representera företaget och där Företag F kan känna sig stolta att 

återanvända deras material i sina kanaler. Företag E menar på att stora bolag med stora 

strukturer och mycket folk har svårare att hitta en bra strategi i deras content marketing, till 

skillnad från mindre företag som oftast har lite mer frihet. Företag E menar på att det är extra 

viktigt att ha en väl fungerande strategi i större bolag då de skapar utrymme för kreativitet och 

flexibilitet samtidigt som flexibiliteten måste utföras snabbt. Att följa en strategi tycker även 

Företag D är viktigt eftersom det ger större chans för företaget att gå utanför ramarna och vara 

flexibla. Företag D förklarar:  

“[...] och jag tror att de är viktigt att ha en strategi för... Så är det ju med allting, ju tydligare 

struktur du har desto lättare är de ju att vara flexibel.” 

Företag D ger exempel på om till exempel vädret skulle ändras och de måste ändra i sin strategi 

eller om de missat något viktigt som händer i stan. Företag B arbetar även dem med influencers 

och ambassadörer som skapar innehåll, som Företag B sedan kan återanvända på sina kanaler. 

Detta förklarar Företag B genom att visa upp en tabell över vad deras olika kanaler ska 

förmedla. För Företag B är det viktigt att ta hänsyn till målgrupp och kanal i arbetet med content 

marketing. Att hitta en balans mellan målgrupperna så att företaget är relevant för alla olika 

typer av kunder. Företag B förklarar: 

“[...] dels så måste vi hitta en balans mellan de olika målgrupperna så att vi är relevanta för 

alla våra olika kunder, inte bara dom som handlar häst eller hund eller trädgårdskunderna 

[...] sen så är de också viktigt för oss att ta ut innehållet i rätt kanal.” 

Som exempel vet Företag B att deras hästkunder finns på Instagram och därför skulle innehåll 

i deras tryckta magasin inte fungera lika bra. Företag B menar på att målgrupp och innehåll 

måste synka med varandra. Företag C berättar att det är viktigt med en strategi när dem arbetar 
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med content marketing och att de även är viktigt att alla avdelningar samarbetar och följer 

samma strategi. Företag C förklarar att deras marknadsavdelning tar de utvalda produkterna, 

vanligtvis sju stycken, i en “Facebook-karusell”, där en av dessa produkter kommer synas extra 

i deras flöde varje vecka. Företag C menar på att den produkten som dem väljer ut veckovis 

mer blir som en bit av ett inspirationsinlägg. 

Företag B anser även att det ska vara rätt tajming och det är något dem ser skapar engagemang 

hos kunderna, vilket också är en viktig del för content marketing. Ett exempel som Företag B 

ger är sommaren 2018 och torkan som uppstod i landet. Då lade Företag B ut information om 

deras vattentunnor, hur kunder kan ta tillvara på vattnet och spara vatten med mera. Detta 

märkte Företag B skapade väldigt mycket engagemang, men hade det inte varit torka hade 

troligtvis sådan information av den typen inte skapat lika mycket räckvidd. Även en måndag 

morgon efter att helgen kantats av snöstorm valde Företag B lägga ut något om hur kunder 

väljer rätt snöslunga, vilket skapade stort engagemang. Hade det dock inte varit snöstorm under 

helgen hade troligtvis inte heller denna sort av information fått lika mycket engagemang från 

kunder. Därför är tajmingen så viktigt förklarar Företag B. Detta är något som även Företag B 

märkt av på Facebook och dess algoritmer. Om Företag B lägger ut något innehåll på 

exempelvis morotens-dag, vilket är en dag som inte uppmärksammas av så många, då gillar 

Facebooks algoritmer detta. Men Företag B är också väldig väderberoende, vilket gör att de 

måste vara flexibla och dynamiska av just bland annat olika vädersituationer. Företag C påpekar 

att ett område i deras process är viktigare att ta hänsyn till. Företag C berättar: 

“De kan ju vara så att leverantörerna har brist och inte kan leverera de varorna... Så att de 

helt enkelt inte finns hemma i butikerna, så de är ju nåt som är jätteviktigt.” 

Företag C fortsätter att berätta att dem måste byta produkter i deras plan om de inte finns 

tillgängliga. Facebook är i dessa lägen en flexibel kanal för sådana förändringar. Företag C 

förklarar: 

“På Facebook kan man ju bara ändra samma dag.” 

Företag C fortsätter att berätta att dem lättare kan byta ut produkterna som publiceras på 

Facebook. Företag A säger istället att det är viktigt att bli igenkänd, deras grundläggande tanke 

när dem arbetar med processen för sin content marketing är att skapa en identitet. Samtidigt 

som dem menar på att företagets identitet skall finnas i rätt miljö och rätt tanke, genom att 

inspirera med rätt text som exempelvis “det fantastiska hemmet, superfina miljöer”. 
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Företag B berättar att dem även arbetar tätt ihop med en content byrå som hjälper dem mycket, 

exempelvis producerar dem allt rörligt material och deras magasin. Det är ett samspel mellan 

olika avdelningar och med content byrån för Företag B. Utan en strategi hade det varit väldigt 

lätt att ”bara göra” i och med att det finns så mycket att göra menar Företag B, då det går att 

göra content på allt. Företag B säger även att strategin måste mäktas med, se till att det finns 

resurser och känna att de ger ett mervärde vilket gör att de ibland kan behöva selektera. Företag 

E menar också att processen handlar om att förstå och visa hur en produkt ska användas, i vilket 

sammanhang och så vidare. Därav är det viktigt att hitta texter med hög relevans och att hitta 

rätt samarbetspartner. En samarbetspartner kan exempelvis vara en influencer som skapar 

primärt material till sina kanaler som företaget sedan kan återanvända i deras egna kanaler 

berättar Företag E. När Företag F vänder sig till influencers väljer de ut specifika influencers 

där Företag F berättar vad dem vill ska kommuniceras ut. När Företag F använt sig av 

influencers kan Företag F återanvända influencers material i sina egna sociala medier. Ibland 

är det Företag Fs copy som skriver artiklar. För Företag F är det extra viktigt att ta reda på vad 

de influencers som Företag F samarbetar med står för, så de inte står för något som Företag F 

inte gör. Samtidigt som Företag F måste kunna stå för det som skrivs och sägs. Även Företag 

A arbetar med influencers och bloggare i viss utsträckning. 

Företag D fortsätter att förklara att det även är viktigt att tänka på vilka bilder som passar just 

vid de tillfället till den specifika produkten och vad som syns i bilden. Samtidigt som Företag 

D menar på att det är viktigt att överväga vilken typ av innehåll som publiceras. Antingen 

händelser, vanliga bilder eller sponsrade inlägg förklarar Företag D. Ibland lånar företag D 

bilder av så kallade bildbanker eftersom tiden inte alltid räcker till även om det egentagna 

bilderna oftast ger bäst resultat. Bild, rörlig media och att anpassa innehållet till rätt kanal är 

superviktigt för Företag E samtidigt som det kostar pengar och är något det behöver förbättra. 

Företag E förklarar: 

“Hur ska en bild vara? Hur ska en bild se ut? Och varför då? Vad är okej? Vad är inte okej? 

Det finns väldigt många tonalitetsfrågor som man måste vara väldigt överens om.” 
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4.3 Dimensioner 

 

Tabell 4. Dimensioner. Dimensionerna som framkommit i empirin är sammanställda i 

tabellen ovan (tabell 4). 

Tabell 4 visar på att inspiration är vad dem flesta företagen vill förmedla genom sin content 

marketing. Samtidigt som anpassning, engagemang, kunskap och diversifiering är vanligt 

förekommande bland företagen. Tabellen visar även på att unikhet är minst förekommande hos 

företagen. 

När Företag A arbetar med content marketing lägger dem stor vikt på att anpassa sig efter sina 

följare. Samtidigt som Företag A vill att deras följare skall känna en mening i att följa dem på 

deras olika kanaler och därför försöker de vara så unika som möjligt. Företag A förklarar:  

“[...] vi försöker ju anpassa oss, men samtidigt så […] vi vill ju ha följare i alla kanaler 

liksom och då försöker vi va unika, för då finner dem ju mening att följa oss både på 

Instagram och Facebook” 

Samtidigt menar Företag A att inspiration är något dem arbetar med i sin content marketing. 

Genom sin content marketing vill Företag B förmedla inspiration. I sina olika sociala 

mediekanaler förmedlar Företag B olika saker. På Facebook använder Företag B content 

marketing och annonser för att inspirera och engagera sina kunder, men även för att driva 

kunder till sin butik. På sitt flöde på Instagram vill Företag B inspirera och engagera, även 

annonser förekommer där. Genom sin blogg vill Företag B sprida kunskap och inspiration. 

Genom sin content marketing på sociala medier vill Företag C förmedla vilka dem är, visa att 

dem finns och förmedla deras produkter. Medan dem på sitt tryckta material istället vill 

inspirera. Företag C uttrycker: 
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“[...] vi vill förmedla liksom vilka vi är, att vi finns och visa upp våra produkter [...] öka 

medvetenheten och att nå ut till så många som möjligt och mer med tidningen till exempel så 

är de ju att inspirera och locka till butiken som sagt.” 

Som tidigare nämnts menar Företag C att det är viktigt att anpassa sitt innehåll till målgruppen 

och samtidigt menar på att sociala medier ökar förutsättningarna att kunna korrigera inläggen 

utefter den respons de får från kund. 

Genom sin content marketing på sociala medier vill Företag D förmedla en känsla. Med känsla 

menar Företag D att de genom bild vill kunna förmedla den känslan som kunderna får när de 

besöker butiken. Företag D förklarar: 

“[...] jag vill skapa en känsla när man kommer in med alla sinnen och den vill jag försöka 

förmedla genom, genom bilderna på Instagram.” 

Samtidigt menar Företag D att dem vill förmedla att företaget finns, vart de finns och vilket 

utbud de har att komma med. Att visa upp hur produkter kan användas och stylas brukar Företag 

D göra för att inspirera sina kunder. 

När Företag E arbetar med content marketing vill dem inspirera och göra sig intressanta för 

deras kunder genom att skriva och berätta om deras produkter. Företag E förklarar att dem 

försöker förmedla hur de använder deras produkter och vilka trender som är heta just nu så att 

det blir mer relevant för kunden. Samtidigt som Företag E nämner:  

“Förmedla kunskap och trovärdighet och kanske prata mer om produkt och material och 

produktion, och sånt som man kanske inte brukar prata om när man brukar prata om mode.” 

Beroende på kampanj vill Företag F förmedla olika saker, det kan vara att de vill förmedla en 

viss passform på deras kläder till deras miljöarbete. Till mestadels vill Företag F förmedla 

samma sak genom sina sociala mediekanaler. Företag F beskriver att vissa saker fungerar bättre 

på Instagram versus Facebook versus Youtube exempelvis. På Instagram vill Företag F mer 

inspirera och där hade inte ett priserbjudande passat lika bra. Facebook är en plattform för alla 

och där alla är, där passar ett annat typ av budskap. På Facebook kan Företag F kommunicera 

närmare sina kunder, alltifrån sitt miljöarbete till en viss kampanj vilket gör att inspiration inte 

är lika genomsyrande på Företag Fs Facebook. 
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4.4 Content marketing på sociala medier 

Instagram och Facebook är de sociala mediekanaler som Företag A och E använder i sin content 

marketing. Företag B använder Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest och en blogg som 

sociala medier för sin content marketing. För Företag B innebär content marketing att bidra 

med kunskap och inspiration. Företag B förklarar vidare: 

“Jag tänker att våra produkter, [...], krävs de ju ganska mycket kunskap bakom många saker 

att de också är en anledning till att vi va väldigt tidiga med det.” 

Enligt Företag B är även kundresan viktig, både vad gäller innan köp som efter ett köp. Som 

kund ska de bli inspirerad till att köpa och Företag B säger att dem vill vara ”first in mind” hos 

kunden. Efter ett köp ska kunden kunna få kunskap om hur de använder sin nyköpta produkt, 

säger Företag B. En specifik situation där content marketing varit viktigt för Företag B var för 

exakt ett år sedan då de hade tv-reklam om gräsrobotar. Företag B tog denna kampanj till alla 

deras kanaler och hade många reportage på sina sociala medier. På Facebook och Instagram 

återspeglades rörliga format från tv-reklamen. För kunder som hade köpt en produkt så hade 

Företag B tips på hur en grästrimmer installeras, hur en gräsklippare servas och hur kunden 

underhåller sitt gräs under sommaren med mera. Att tänka på hur de kan få ut ett innehåll i flera 

format är något Företag B alltid försöker tänka på. För Företag C som enbart använder Facebook 

som social mediekanal i sin content marketing innebär det att kunna anpassa innehållet till rätt 

målgrupp. Företag C uttrycker: 

“Det innebär väl att vi ska kunna anpassa innehållet för målgruppen och det blir ju lättare på 

Facebook. Till exempel för att man då kan styra målgruppens förmåga och basera hela 

marknadsföringen på användarens intresse och göra alla dom inställningarna och va vad 

dem har sökt på.” 

Genom Facebook menar Företag C att dem enklare kan styra målgruppens förmåga och basera 

deras content marketing på användarens intressen och göra inställningar utefter vad användaren 

sökt på. Företag C berättar att då dem skall öppna nya butiker använder dem content marketing 

på sin sociala mediekanal för att rikta innehållet specifikt till konsumenter i den ort som butiken 

skall öppnas i. Facebook är en social kanal där Företag C direkt kan se om konsumenter gillar 

eller inte gillar de innehåll som publiceras, genom exempelvis kommentarer, taggar och 

delningar. Samtidigt kan Företag C snabbt ändra de innehåll som publicerats utefter kundens 

behov. 
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Företag F använder sig främst av Instagram samt Facebook och ibland även Youtube och 

Snapchat. Företag F använder sig av content emellanåt på olika sätt och då av innehåll som är 

användargenererat eller genererat av influencers. Företag F upplever att content används på 

olika sätt av företag, och utvecklar: 

“Men som jag sa är det väldigt, även för mig som har jobbat i branschen väldigt väldigt 

länge och det är väldigt otydligt. Det känns som att det kanske är mer av ett buzzword 

snarare än faktisk taktik, eller teknik. [...] Det är svårt att definiera liksom vad content 

marketing är för att det är så himla olika för alla. Och kanske också beroende på om du 

jobbar på byrå eller hos/på varumärken eller om du jobbar som influencer eller vad det nu 

kan vara. Det är nog ganska svårdefinierat, skulle jag nog säga” 

Företag F arbetar med influencers emellanåt som skapar deras innehåll, men använder sig även 

av mer beskrivande artiklar i sin marknadsföring. I sina nyhetsbrev till exempel som skickas ut 

till medlemmar brukar de ofta ha längre artiklar där visar hur dem kan styla en kostym eller 

liknande för att engagera den Företag F försöker att nå. Företag F skriver innehåll och gör mer 

innehåll till sina kampanjer genom deras content marketing. Företag E nämner att content 

marketing betyder väldigt mycket för deras företag samtidigt som det är ett område som dem 

behöver bli väldigt mycket bättre på.  

Anledningen till att Företag E använder content marketing på sociala medier är för att det gör 

det mer relevant för kunden. Företag E menar på att vad som definieras som reklam av kunden 

håller på att förändras dramatiskt. Därför är det otroligt viktigt att öka relevansen i hur kunden 

möter företagets produkter. Företag E förklarar:  

“Vi vill se mindre och mindre reklam, vi kanske inte vill uppleva reklam som reklam utan vi 

vill se det på ett annat sätt. Därför tror jag att om man ska öka relevansen i hur kunden möter 

våra varumärken så ska man göra det på ett sätt som inte upplevs som reklam, utan som 

känns jäkligt relevant”. 

Företag E fortsätter och förklarar att kommunikationen är lösningen på ökad relevans.  

  



37 

 

5. Analys 

I detta avsnitt kommer de resultat som respondenterna har bidragit med att analyseras 

tillsammans med den teoretiska referensramen. 

5.1 Mål med content marketing 

Samtliga företag i denna studie har som mål att öka varumärkeskännedomen när dem använder 

content marketing på sociala medier. Att öka varumärkeskännedomen anses vara ett av det 

vanligaste målen med content marketing enligt Patrutiu Baltes (2015). Att resultatet bekräftas 

och att samtliga företag i denna studie har detta som ett utav deras mål kan med största 

sannolikhet inte tänkas bero på varken företagets storlek, bransch, sociala mediekanaler eller 

dess övriga mål med content marketing. Eftersom dessa egenskaper skiljer sig från alla företag 

i denna studie. Att öka varumärkeskännedomen beskrivs i en studie av Brandão och Durães 

(2018) vara huvudmålet med content marketing, eftersom det per automatik ökar värdet av 

företaget. Sociala medier har gjort det mer möjligt för företag att skapa varumärkeskännedom 

bland konsumenterna eftersom konsumenter kan dela innehåll mellan varandra (Ahmad et al., 

2016).  

Att driva trafik var också ett återkommande svar från de flesta av företagen i denna studie, och 

bekräftar Gokhales (2016) teori om att bygga webbtrafik är en del av målen med content 

marketing. Endast ett företag i denna studie menade på att deras syfte med att driva trafik till 

deras e-handel var att det skulle resultera i att konsumenten skulle genomföra ett köp. Övriga 

företag som hade driva trafik som mål var mer ute efter att nå spridning och räckvidd via sina 

sociala medier. Vilket kan kopplas ihop med deras mål om att öka varumärkeskännedomen. 

Även att driva trafik bekräftar Ahmad et al. (2016) teori om att sociala medier gjort det mer 

tillgängligt för konsumenter att dela information och vara till en fördel när företag vill driva 

trafik. Att sociala medier vuxit har även gjort att konkurrensen på dessa kanaler ökat (Villarroel 

Ordenes et al., 2019), vilket gör att företag idag måste driva trafik för att ha en chans att överleva 

på sikt.  

Ett mål som merparten av företagen har med sin content marketing är att skapa merförsäljning. 

Enligt Gokhale (2016) är ett av målen med content marketing att skapa försäljning. Däremot 

menar Patrutiu Baltes (2015) att content marketing syftar till förmågan att kommunicera med 

företagets befintliga och eventuella konsumenter utan försäljning. Merparten av företagen vars 

mål är att skapa merförsäljning målar upp en bild av att merförsäljningen är ett indirekt mål. 
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Att skapa försäljning utan att förmedla sälj eller i form av att ett annat mål i slutändan ska leda 

till köp. Ett av de företag som överhuvudtaget inte nämnt att merförsäljning är ett av deras mål 

med content marketing varken direkt eller indirekt, berättar däremot om deras process där 

inköpsavdelningen bestämmer vilka produkter som kommer att generera mest pengar. Vilket 

gör merförsäljning till ett undermedvetet mål och styrker oenigheterna som forskarna har om 

försäljning när det gäller content marketing. 

Denna studien visar även på att halvparten av företagen har som mål att engagera sina kunder 

och följare. Detta mål bekräftas av Gokhale (2016) som nämner att ett mål med content 

marketing är att engagera konsumenter. Att engagera konsumenter med något de verkligen vill 

ha skall göras på ett sätt som ger företaget en fördel (Gokhale, 2016). Samtliga företag i denna 

studie under denna kategori menar på att deras mål med att engagera kunder och följare 

någonstans skall ge företaget en fördel. Det framkom även i denna studie att ett företag vill 

förmedla engagemang till sina kunder och följare på sociala medier med sitt content marketing. 

Däremot menar som sagt Gokhale (2016) att engagera sina konsumenter är ett mål med content 

marketing och inte en dimension. Detta kan förknippas med dimensionen medskapande som 

enligt Kee och Yazdanifard (2015) handlar om att uppmuntra konsumenter till att delta i 

företagets affärsverksamhet. Vilket ger intryck av att engagera sina följare likväl skulle kunna 

vara en dimension.  

I studien är det ett företag som skiljer sig från övriga genom att ha mål som är till kundens 

fördel och inte företaget. Företaget har som mål att skapa ett mervärde för kunden. Detta kan 

bekräfta Pažėraitė och Repovienė (2018) definition av content marketing som är att skapa och 

distribuera värdefullt och relevant innehåll till en målgrupp. Att företaget ger kunderna ett 

mervärde i form av exempelvis relevant information för just den målgruppen är något som 

sociala medier har gjort möjligt, då företag har flera sociala medieplattformar att välja bland 

(Ahmad et al., 2016). Att endast ett företag har detta som ett utav deras mål kan tänkas bero på 

att företaget har “råd” att se till kundens fördel, med tanke på företagets storlek och dess utbud 

av sortiment.  

De mål som inte framkommit i resultaten av denna studie, men som anses vara en del av målen 

med content marketing i tidigare studier. Exempelvis att testa en produktidé, lösa problem och 

bygga förtroende, som Patrutiu Baltes (2015) anser är några av dem vanligaste målen med 

content marketing. Kan bottnas i denna studiens bredd som inte tagit hänsyn till företag utanför 
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detaljhandeln. Men även att just dessa företag olyckligtvis, eller lyckligtvis, inte varit i behov 

av dessa mål under tiden då dem arbetat med content marketing på sociala medier.  

 

5.2 Process 

Pažėraitė och Repovienė (2018) menar på att företag bör ta hänsyn till vissa beslut som kan 

hjälpa företagen att bygga en innehållsstrategi. Patrutiu Baltes (2015) menar å andra sidan att 

företag bör uppmärksamma vissa områden vid skapandet av en innehållsstrategi. Vilket kan 

förknippas med två olika processer som företag kan ta hänsyn till när dem ska skapa en 

innehållsstrategi. Resultaten i denna studie visar däremot på att företag inte tar hänsyn till 

varken bestämmelser eller områden i en specifik process. Utan företagen i denna studie menar 

på att hänsyn bör tas till olika bestämmelser och områden i olika processer för att skapa en 

lämplig struktur till deras företag, som passar med företagets olika mål. 

Samtliga företag i denna studie anser att innehållstypen är en del av processen att ta hänsyn till 

när de arbetar med content marketing på sociala medier. Innehållstyp är den typ av innehåll 

som skapas och kan enligt Pažėraitė och Repovienė (2018) hjälpa företag att bygga en 

innehållsstrategi. Typen på de innehåll som skapas skiljer sig i denna studie från företag till 

företag. Det kan handla om allt från ett specifikt tema, att hitta texter med hög relevans, en 

händelse eller en viss information som skall komma under en viss tidsperiod. Enligt Wall och 

Spinuzzi (2018) används content marketing för att skapa ett innehåll som konsumenterna 

uppfattar som användbart. Vilket kan betyda att innehållstypen kommer skilja sig beroende på 

vilken målgrupp företaget riktar sig till och vad målgruppen har för förväntningar. 

Gemensamt för alla deltagande företag i denna studie är att de har en planering för sin content 

marketing. Det som dock skiljer företagen åt är hur långt planeringen sträcker sig. Denna studie 

har funnit att företag använder sig av antingen långsiktig- eller kortsiktig planering, vilket både 

styrker och går emot Barregren och Tegborg (2013) som menade att content marketing handlar 

om att ha en långsiktig plan för att skapa ett innehåll. Däremot var flexibilitet något som 

merparten av företagen i denna studie ansåg vara av stor vikt i processen. Att använda sociala 

medier för content marketing har gjort det möjligt att anpassa marknadsföringen snabbt 

(Villarroel Ordenes et al., 2019; Wang et al., 2015). Allt efter förändrade situationer eller vid 

utebliven leverans av varor, varor som tänkt ingå i ett erbjudande på sociala medier kan företag 

justera utan att det påverkar eller noteras av konsumenten. Några företag i denna studie 

uttryckte även att det måste finnas en strategi för att kunna vara flexibel. Med detta som 
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utgångsläge kan flexibiliteten tänkas vara en bidragande faktor till att en långsiktig planering 

förändrats och att en kortsiktig planering även bör tillämpas. 

Majoriteten av företagen som intervjuats i denna studie samarbetar mellan olika avdelningar 

som en del i den interna processen av sitt content marketing. Gemensamt för företagen där 

samarbete sker är främst mellan avdelningar som marknad och inköp eller sortiment. Att 

samarbeta för att skapa en översikt över vilka produkter som kommer generera mest pengar 

eller vilka produkter som bör marknadsföras är ytterligare en gemensam nämnare hos företagen 

i denna studie. Dessa samarbeten förekommer vanligtvis i början av processen hos företagen i 

denna studie. Att samarbeta mellan avdelningar skulle utgöra en del av processen i arbetet med 

content marketing är något som vi inte funnit i tidigare studier, vilket gör detta fynd intressant. 

Resultaten i denna studie visar även på att majoriteten av företagen tar extern hjälp när dem 

arbetar med sin content marketing. Det kan handla om hjälp från en content byrå till hjälp från 

en influencer som skapar material i sina egna kanaler som företagen sedan kan återanvända. Att 

ta hjälp från externa tjänster är inget som återfunnits i tidigare studier och sägs vara en del av 

processen. Däremot är det gemensamma för sociala medieplattformar att dela information om 

produkter och varumärken samt att integrera med varandra (Ahmad et al., 2016). Detta är något 

en influencer kan göra för att bland annat sprida innehåll åt företag. 

Flertalet företag i denna studie beaktar distributionskanal som ett steg vid uppbyggnaden av sin 

content marketing, alltså vart innehållet kommer att publiceras. Pažėraitė och Repovienė (2018) 

berättar att distributionskanal är en bestämmelse som kan hjälpa företag att bygga en 

innehållsstrategi. Samtliga företag som i denna studie visat på att distributionskanal är en del 

av deras process använder sig av flera sociala mediekanaler. Den snabba digitala tillväxten har 

gjort det möjligt för alla typer av företag att publicera sitt innehåll i olika kanaler (Du Plessis, 

2015). Att kunna bestämma vart innehållet kommer att publiceras beror enligt denna studie till 

största del på att företagen vill nå rätt målgrupp i de olika kanalerna och synas i rätt miljö. 

Anledningen till att det resterande företag som inte har distributionskanal som en hjälpande del 

av processen, är att de endast använder sig av en social mediekanal att publicera sitt innehåll 

på.  

Majoriteten av företagen i denna studie anser att innehållsformat är en del av deras process i 

användningen av content marketing på sociala medier. Pažėraitė och Repovienė (2018) menar 

att en av de fyra beslut företag behöver ta för att bygga en innehållsstrategi är just 

innehållsformat, vilket denna studie kan bekräfta. Det finns en samfälld enighet bland företagen 
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i denna studie att denna del är viktig. Samtidigt finns det några företag som uttrycker 

utmaningar i att ta fram ett innehållsformat, medan ett av företagen tagit in extern hjälp med 

framtagningen av innehållsformatet. Det finns ett företag som inte nämnde innehållsformat som 

en del av deras processen. Under intervjun framgick det dock att de använder olika sociala 

medier där både bild och rörligt material kan användas. Därav finns det en tänkbarhet i att även 

detta företag har innehållsformat som en del i sin process.  

En skiljaktighet som inte funnits i tidigare forskning är att företagen i denna studie belyser 

tidsperiod som en del att ta hänsyn till i processen. Tidsperiod i denna aspekt handlar alltså inte 

bara om att exempelvis sätta upp en plan som Barregren och Tegborg (2013) menar. Utan 

tidsperiod handlar istället om olika perioder på året, allt från sommar, vinter, vår och höst till 

speciella månader eller högtider. Med hjälp av dessa tidsperioder kan företagen lyfta fram rätt 

produkter för den aktuella perioden på året och samtidigt hålla koll på vad som komma skall. 

Ett intressant fynd i denna studie är att de två största företagen anser att tajming är en viktig del 

i processen. Den påtalade tajmingen skiljer sig dock något mellan företagen. Dels sägs 

tajmingen handla om övriga kampanjer när företag väljer att publicera något nytt. Men även 

hitta en tajming i "vardagen" som skapar ett engagemang hos konsumenterna. Att övriga 

företagen inte nämnt tajming som en del att lyfta i processen kan tänkas bero på att de inte är 

något som företagen i denna studie tidigare ansett som en viktig del i processen. Ju mer den 

digitala utvecklingen fortsätter att öka så kommer content marketing att växa (Du Plessis, 

2015). Företagen kommer mer och mer inse hur användbart sociala media är för att väcka 

känslor och ge objektiv information till konsumenterna (Villarroel Ordenes et al., 2018), och 

att tajming är en viktig del i processen för att kunna väcka känslor och ge information i rätt tid.  

De företag i denna studie som menar på att dem inte har med delar som exempelvis flexibilitet, 

tajming, tidsperiod eller selektering har å andra sidan inte att göra med vilka mål eller 

dimensioner som dessa företag besitter. Utan det handlar mer om vilken typ av företag som det 

rör sig om. Dels kan det handla om företagets storlek, att dem behöver selektera på grund av att 

dem har flera målgrupper att anpassa sitt innehåll till och bredare sortiment. Medans de företag 

som inte nämner att exempelvis selektering är en del av deras process. Är ett till storlek mindre 

företag och möjligtvis inte besitter lika stort sortiment eller inte har lika bred målgrupp att 

anpassa sig till. Att vara flexibel och ha tajming i sin content marketing handlar å andra sidan 

mer om hur företagen i denna studie utnyttjar den påverkan som sociala medier har på 

marknadsföringen eller inte (Villarroel Ordenes et al., 2019). 
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 Ytterligare en del inom processen som visat sig är att en minoritet av företagen i denna studie 

utför en marknadsanalys som en del i deras process. Främst för att se vad kunderna vill ha samt 

lockas utav, men även se till sina konkurrenterna och vad de har för aktuella produkter eller 

reavaror. Att marknadsanalys är en del av processen har inte funnits i tidigare studier. Däremot 

menar Kee och Yazdanifard (2015) att det har blivit en vana för konsumenter att konsumera 

innehållet på sociala medier. Som gör att det råder en intensiv tävling mellan företagen om 

konsumenternas intresse (Villarroel Ordenes et al., 2019). Vilket gör att en marknadsanalys är 

aktuell för att kunna nå till konsumenterna genom konsumtionen av innehåll.  

Ett företag nämner att sökmotoroptimering är ett utav deras mål med content marketing på 

sociala medier. Sökmotoroptimering betyder enligt Brandão och Durães (2018) att företag kan 

redigera innehållet så att det matchar målgruppens sökningar. Företaget i denna studie menar 

att målet med sökmotoroptimering handlar om få kunden att hitta företaget genom att skapa 

olika innehåll. Enligt Brandão och Durães (2018) är sökmotoroptimering en del av processen, 

och inte ett mål med content marketing som resultaten i denna studie visat på. Däremot har det 

blivit en vana att konsumera innehåll på sociala medier (Kee & Yazdanifard, 2015). 

Konsumenter blir överrösta med innehåll och företagen måste skapa rätt innehåll för att få 

konsumenternas intresse samt sticka ut från konkurrenterna (Villarroel Ordenes et al., 2019). 

Vilket gör sökmotoroptimeringen till en väl utvald del i processen när företag jobbar mot målet 

att exempelvis driva trafik eller öka varumärkeskännedomen. Det är mycket som behövs för att 

skapa ett innehåll. Ett företag i denna studie beskrev att de ibland behöver selektera vad som 

bör fokuseras på. Att behöva selektera som en del av processen har inte heller funnits i tidigare 

studier. Däremot har Pažėraitė och Repovienė (2018) påpekat att det kan vara svårt för företag 

att kombinera alla dimensioner som finns. Vilket möjligtvis skulle kunna appliceras på 

processen gällande delarna i en strategi, för att företagen ska lyckas hinna med allt arbete som 

content marketing kräver. 

I tidigare studier nämner Pažėraitė och Repovienė (2018) samt Patrutiu Baltes (2015) att kvalité, 

innehållselement och social grund är delar ur processer som företag bör ta hänsyn till när dem 

arbetar med sin content marketing. Att dessa delar inte funnits i resultaten från denna studie kan 

tänkas bero på att denna studie inte tagit hänsyn till företag utanför detaljhandeln.  
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5.3 Dimensioner 

Inspiration var för ett av företagen i denna studie ett mål med deras content marketing. Enligt 

teorin och resultaten i denna studie är inspiration en del av det företagen vill förmedla 

(dimension) genom sitt content marketing och inte ett mål. Kee och Yazdanifards (2015) studie 

visade att företag måste vara kreativa och inspirera för att konsumenter inte ska bli ointresserad. 

Vilket kan tyda på att företag har som mål att engagera sin följare och kunder, medans 

inspiration är något dem vill förmedla för att uppnå målet. Resultaten från denna studie 

bekräftar detta och visar att majoriteten av företagen vill inspirera sina kunder och följare när 

de publicerar innehåll i sina sociala mediekanaler. Det fanns ett företag i denna studie som inte 

ville förmedla inspiration med sin content marketing på sociala medier, utan de gjorde dem via 

sitt tryckta material. På sociala medier ville detta företag istället förmedla vilka dem är och visa 

att dem finns samt förmedla deras produkter mot sin målgrupp. Vilket kan tänkas bero på att 

dem i första hand vill göra sig synliga i förhållande till deras konkurrenter samt målgrupp och 

att inspiration inte blir primärt. Exempelvis kan det finnas en koppling till att de anpassat sitt 

innehåll efter vad som önskats istället för att inspirera.  

Det var ett mindre antal företag i denna studie som belyste att de anpassar sitt innehåll för att 

matcha målgruppens önskemål. Kee och Yazdanifard (2015) menade på att betydelsefullt 

innehåll anpassat efter konsumenterna gör att företag utmärker sig extra, vilket några företag i 

denna studie styrker. Endast ett av dessa företag inspirerar inte sina kunder och följare på sina 

sociala mediekanaler. Exempelvis kan det finnas en koppling till att de anpassat sitt innehåll 

efter vad som önskats istället för att inspirera. Att inte övriga företag nuddade vid anpassning i 

intervjuerna kan ha att göra med att de inspirerar eller tillämpar andra liknande dimensioner, 

och på så sätt anpassar sitt innehåll i deras olika sociala mediekanaler.  

Att ge sin målgrupp kunskap om sina produkter kan leda till att konsumenten besluter sig för 

ett köp menar Kee och Yazdanifard (2015). Merparten av de största företagen i denna studie 

uppgav att de vill förmedla kunskap till sina kunder/följare. Typen av kunskap skiljer sig inte 

anmärkningsvärt mellan företagen, kunskapen som förmedlas är passform på kläder, 

miljöarbete företaget utför samt om produkt eller material. Kunskapen företagen vill förmedla 

kan dock skilja sig beroende på kampanj eller annan marknadsaktivitet som pågår. Det finns ett 

företag i denna studie, som likt inspiration, hade kunskap som mål. Även här visar resultaten i 

denna studie samt teorin på att sprida kunskap till konsumenter är en del av vad företag vill 

förmedla (dimension) och inte ett mål. 
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Halvparten av företag i denna studie belyser att dem vill ha en variation på vad dem förmedlar, 

att innehållet varierar från stund till stund och innehållet som förmedlas skiljer sig beroende på 

kampanj och kanal. Enligt Kee och Yazdanifard (2015) kan företag forma innehåll från andra 

perspektiv för att inte ständigt publicera liknande innehåll och bli mer relevant, annars riskerar 

företagen att konsumenterna blir ointresserade. Vilket tyder på att diversifiering är en viktig 

dimension att lägga fokus på, då Pažėraitė och Repovienė (2018) menar på att företagen inte 

kan kombinera alla dimensioner. Anledningen till att endast halvparten av företag trycker på 

diversifiering som en dimension tänkas bero på företagets storlek eftersom ett större företag 

kan tänkas ha mer resurser både ekonomiskt och kunskapsmässigt och på så sätt har möjlighet 

att variera innehållet. 

Ett resultat som sticker ut är att endast ett företag vill förmedla unikhet genom sitt content 

marketing på sociala medier. Detta företag är ett mindre företag i en bransch med många 

konkurrenter. Att vilja förmedla unikhet är en strategi då företaget vill att deras följare ska 

känna mening i att följa just deras olika mediekanaler. Detta bekräftar Kee och Yazdanifards 

(2015) studie som visade att skapa något som gör att företaget sticker ut från alla sina 

konkurrenter. Resterande företag har naturligtvis också konkurrenter och vill göra sina 

följare/kunder intresserade, men använder andra strategier för att sticka ut. Att förmedla en 

känsla ansågs i denna studie vara bland de minst populära dimensionerna. Det företag som 

nämnde känsla ville kunna förmedla den känslan som fanns i butiken genom sin sociala 

mediekanal. Enligt Kee och Yazdanifard (2015) har ett inlägg som väcker positiva känslor 

större chans att få spridning online än negativa känslor. Även detta företag är ett mindre företag 

som vill sticka ut från sina konkurrenter genom att visa vilka dem är. Känsla är då ett bra 

alternativ att göra detta på, eftersom chansen till spridning blir större. 

Pažėraitė och Repovienė (2018) samt Kee och Yazdanifard (2015) tar upp de viktigaste 

dimensionerna som företag noga bör se över i sin content marketing. Dessa dimensioner kan 

bekräftas som dem viktigaste, då resultaten från denna studie inte kunnat finna andra viktiga 

dimensioner hos företagen. Däremot har alla dimensioner som tidigare forskning uttryckt inte 

funnits i resultaten av denna studie. Vilket precis som med målen och processen för content 

marketing kan tänkas bero på studien avgränsning mot detaljhandelsföretag. 
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5.4 Relationen mellan mål, process och dimensioner 

Vilka mål som finns med content marketing på sociala medier kan besvaras genom att ställa 

frågan varför företag använder content marketing. Tidigare forskning av Gokhale (2016) menar 

på att företag måste besvara frågan om vilka mål företag har med sin content marketing på 

sociala medier innan företag kan skapa en strategi av kvalité. Resultaten från denna studie har 

visat på att varje företag har flera mål med sin content marketing och att målen skiljer sig åt 

mellan de olika företagen i denna studie. Studien visar på att det finns vissa mål som är mer 

komplexa än andra. Vissa mål, som exempelvis öka varumärkeskännedom, behövs det ett 

ständigt arbete med och är därav mer komplext. Medan det finns andra mål, exempelvis 

engagera konsumenter, som endast är tillfälliga och temporära vid specifika tillfällen beroende 

på vad företagen vill åstadkomma med sin content marketing vid det tillfället. Det finns inget 

samband mellan antalet mål inom varje enskilt företag och antalet steg i processen. Resultaten 

i denna studie visar på att oavsett hur många mål ett företag har med sin content marketing är 

processen alltid komplex och omfattar flera olika steg och beslut. Detta kan bero på att content 

marketing är en komplex strategi i sig.  

Knap Sæby (2019) på content marketing byrån Spoon Agency berättar att när företag publicerar 

en text (innehållstyp) tillsammans med exempelvis en bild (innehållsformat) krävs det kunskap 

om hur företaget skriver. Vilket kan förknippas med hur dem vill formulera sig och vad företag 

vill förmedla genom sitt innehåll. Exempelvis inspirera, sprida kunskap, skapa engagemang och 

så vidare. Men även till vem, det vill säga till vilken målgrupp företag ska anpassa innehållet 

till och vilka mål företag vill uppnå med publiceringen. Detta tyder på att de finns ett samband 

mellan innehållstypen och innehållsformatet i processen. Resultaten i denna studie visar på att 

samtliga företag anser att innehållstypen och innehållsformatet är bland de viktigaste delarna i 

processen. Merparten av företagen i denna studie talar om texter och bilder eller rörligt material 

som en enhet. Men att det som skiljer en publicering av ett inlägg från ett annat är de som 

företagen vill förmedla eller vad företagen vill åstadkomma genom inlägget. Resultaten i denna 

studie visar alltså även på ett samband mellan delar i processen där innehållet styrs utifrån vilka 

mål företagen har med sin content marketing på sociala medier, samt vad företagen vill 

förmedla. Det vill säga vilka dimensioner som anses viktiga för det specifika inlägget. Vilket 

bekräftar Gokhales (2016) studie om att företag behöver vara medvetna om sina mål innan dem 

kan skapa innehåll av bra kvalité. Ett exempel från denna studie är att ett företag som fått in för 

många kattklösare och behöver få dessa sålda (målet), behöver troligtvis skapa en guide 

(process) för att ge kunskap (dimension) om hur kunden kan välja rätt kattklösare. Som även 
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bekräftar Kee och Yazdanifard (2015) och Pažėraitė och Repovienė (2018) teori om att olika 

dimensioner måste inkluderas i bestämmelserna om vilken sort av innehåll som ska skapas. 

Resultaten i denna studie har även visat på att det finns ett visst samband mellan antalet mål 

och antalet dimensioner. Har företagen fler mål med sin content marketing, desto fler 

dimensioner måste företagen ta hänsyn till vid skapande av sin content marketing på sociala 

medier. Som tidigare nämnt visar resultaten i denna studie på att antalet steg i processen inte 

påverkas av antalet mål. Processen påverkas inte heller av antalet dimensioner, utan processen 

är alltid komplex och inkluderar många delar oavsett. Patrutiu Baltes (2015) menar i sin studie 

på att strategin, det vill säga processen för hur content marketing används, är anpassat efter 

varje enskilt företag. Företagen som deltagit i denna studie skiljer sig både storleksmässigt och 

branschmässigt men även geografiskt. Vilket bekräftar Patrutiu Baltes (2015) teori om att 

processen är anpassat efter företag och inte antalet mål eller dimensioner. Även om företagen i 

denna studie måste ta hänsyn till mål och dimensioner i uppbyggnaden av sin content marketing 

på sociala medier vid specifika kampanjer.  

Samtliga företag i denna studie är däremot eniga om att det är viktigt att följa en strategi eller 

att ha en plan över sin content marketing på sociala medier oavsett vad det handlar om. Vilket 

styrker teorin om att det är viktigt att ha en strategi vid skapandet av content marketing som 

flera forskare menar på (Barregren & Tegborg, 2013; Gokhale, 2016; Du Plessis, 2015).  
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Figur 2. Sammanställning över denna studies teoretiska referensramen och resultat.  

Modellen ovan (figur 2) är en utveckling av figur 1, som återfinns i den teoretiska 

referensramen. I denna modell (figur 2) är de fetmarkerade orden resultaten av vad denna studie 

funnit. De nya fynd som gjorts återfinns också i denna modell med fetmarkerad text samt med 

en stjärna (*). De icke fetmarkerade orden är från tidigare studie som inte kunnat bekräftats i 

resultaten av denna studie.  
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6. Slutsats 

I detta avsnitt förs en slutdiskussion på de resultat som studien erhållit. Resultaten kommer att 

kopplas till studien syfte och klarlägga studiens valda frågeställningarna. Avslutningsvis 

presenteras teoretiskt samt praktiskt bidrag och förslag på vidare forskning. 

6.1 Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att skapa en nyanserad bild av content marketing på sociala medier. 

Genom att fokusera på likheter och skillnader kring mål, process och dimensioner samt vilket 

samband de hade med varandra. Slutsatsen med denna studie är att företag har fler än ett mål 

med sin content marketing på sociala medier och att målen skiljer sig åt mellan företagen, och 

mellan det olika fallen, som exempelvis en viss kampanj, som företagen arbetar med. Vissa mål 

kan anses som mer komplexa än andra. Det konstaterades att processen för hur content 

marketing på sociala medier används, styrs utifrån vilka mål som företagen har, samt vilka 

dimensioner som företagen anser som viktigast vid ett specifikt fall. Däremot påverkas inte 

antalet steg i processen som helhet utav antalet mål eller antalet dimensioner, utan skiljer sig 

från företag till företag. Processen är alltså anpassad efter varje enskilt företag och skillnaderna 

mellan företagen kan antingen handla om dess storlek, bransch eller sortimentets bredd. 

Processen konstateras därmed som komplex.  

I analysprocessen konstaterades det att sociala medier gör det mer möjligt för företag att öka 

varumärkeskännedomen, som även ansågs vara det viktigaste målet med content marketing på 

sociala medier. Det kunde även konstateras att innehållstyp av kvalité ansågs vara den viktigaste 

delen i processen som helhet, som är extra viktigt att ta hänsyn till när företag arbetar med sin 

content marketing på sociala medier. Samtidigt som studien fastslår att innehållstypen och 

innehållsformatet kan ses som en enhet. Detta då texter och bilder eller rörligt material mer än 

oftast benämns tillsammans, och att de som egentligen skiljer dem åt är vad som ska förmedlas 

eller åstadkommas genom innehållet. Inspiration konstaterades som den viktigaste dimensionen 

för content marketing på sociala medier. Då detta ger företagen möjlighet att hålla sina kunder 

intresserade. 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Att arbeta med content marketing på sociala medier är ett komplicerat arbete. Det finns vissa 

mål, processer och dimensioner som är mer vanligt förekommande. Det framkommer även att 

vissa mål är mer komplexa än andra. Vilket främst bottnar i att vissa mål kräver mer 
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kontinuerligt arbete medan vissa mål endast kräver tillfälligt arbete vid temporära tidpunkter, 

beroende på vad företagen strävar efter. Denna studie har även visar på att processen alltid 

kommer att vara komplex, oavsett hur många mål eller dimensioner företagen har. Studien har 

även funnit nya steg i mål och process, vilket ökar förståelsen för den komplexitet som content 

marketing på sociala medier innebär. I denna studie görs även slutsatsen att tidsperiod, tajming 

och flexibilitet bör uppmärksammas som en del i processen när företag arbetar med sin content 

marketing på sociala medier. Tidsperiod på grund av att företag lättare kan lyfta fram rätt 

produkt för den aktuella och kommande perioden, exempelvis vid högtider eller speciella dagar. 

Tajming framför allt eftersom de utgör en stor del av vilket innehåll som kommer synas mest 

vid en viss tidpunkt, exempelvis vädrets påverkan. Flexibilitet eftersom sociala medier gjort det 

möjligt för företag att korrigera sitt innehåll snabbt vid förändrade situationer. Detta kan även 

kopplas till tidsperiod och tajming, exempelvis om vädret förändras eller om en leverans inte 

dyker upp inför en högtid. Trots detta går det inte att generalisera resultatet från denna studie, 

främst på grund av antalet respondenter samt endast en respondent per bransch har deltagit. För 

att kunna generalisera resultatet hade fler företag behövts intervjuats per bransch, vilket även 

hade lett till att studien hade haft fler respondenter. Det råder efter denna studie fortfarande 

oenighet inom content marketing på sociala medier, såväl inom forskningen som praktiskt. 

Därav krävs det mer forskning för att undersöka den komplexitet som finns inom content 

marketing på sociala medier. 

6.3 Praktiskt bidrag 

Studiens förslag till företag för att förbättra arbetet med deras content marketing i förhållande 

till sociala medier är baserat på resultaten i denna studie. Företag som arbetar med content 

marketing på sociala medier bör inse vikten av att strategin, det vill säga processen, är komplex. 

Samt att sociala medier bidragit med nya delar i processen som kan övervägas att ta i beaktande. 

Samtidigt som företag bör lägga vikt i vilka mål de sätter upp för ett specifikt fall, exempelvis 

vid en kampanj. Eftersom detta sedan kommer utforma vilka delar ur processen som är viktiga 

att se över. Företag som arbetar med content marketing på sociala medier bör även se över vad 

dem vill förmedla vid ett specifikt fall. Eftersom dimensionerna bör väljas med omsorg och är 

en påverkande faktor för att uppnå ett specifikt mål samt utgör hur delar av processen sätts ihop 

vid de specifika tillfället. 
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6.4 Begränsningar och förslag till vidare forskning 

Denna studie har koncentrerat sig på att beskriva fenomenet content marketing på sociala 

medier genom att titta på sambanden för uppbyggnaden samt likheter och skillnader för mål, 

process och dimensioner. En begränsning för resultatet i denna studie innefattar antalet 

deltagande respondenter, vilket betyder att resultatet inte är generaliserbart för en fullständig 

beskrivning av content marketing på sociala medier. Studiens resultat har lett till möjligheter 

för vidare forskning inom området. Det ena förslaget till vidare forskning är med bakgrund till 

de egenskaper i boxarna för mål, process och dimensioner som inte funnits i denna studie. 

Exempelvis att lösa ett problem, testa en produktidé eller etik. Detta skulle möjligtvis kunna 

undersökas vidare för intresse att se om dessa egenskaper kan uteslutas som en del av 

uppbyggnaden av content marketing, eller om dessa egenskaper har betydelse i andra branscher 

och företag. Det andra förslaget till vidare forskning är av intresse för att se om det nya 

egenskaperna, det vill säga fynden som resultaten gjort i mål och processen kan bekräftas av 

ytterligare forskning. Då resultatet i denna studie endast tar hänsyn till de deltagande 

respondenternas uppleva sätt att arbeta med content marketing i sociala medier. 
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Bilaga 1: Samtyckesformulär 

Du inbjuds härmed till att medverka i en vetenskaplig undersökning, som genomförs av Anna 

Larsson och Linn Tallberg. Du medverkar för att vi ska få företags syn på content marketing i 

sociala medier, då vi funnit att det råder delade meningar om content marketing inom 

forskningen. 

Då du tackat ja till att medverka i denna undersökning kommer du att skriva under två formulär 

där du samtycker till att delta i denna undersökning (ett formulär behåller du). Formuläret tar 

vi med till intervjun som du skriver under innan intervjun börjar, men bifogas i detta mejl så du 

hinner läsa igenom det innan intervjun. Vi vill upplysa om att du kan när som helst avbryta din 

medverkan utan att du behöver ange varför. Om du bestämmer dig för att avbryta, kommer 

ingen information som du har lämnat att användas. 

Undersökningen är en del av vårt examensarbete på kandidatnivå inom företagsekonomi på 

Högskolan i Skövde, inriktning marknadsföring. Eftersom du bestämt dig för att medverka 

kommer du att bli intervjuad under omkring en timmes tid och intervjun kommer att spelas in. 

Anledningen till att intervjun spelas in är för att vi inte ska missa någon viktig information samt 

för att kunna göra en så detaljerad analys som möjligt. All information kommer att vara 

anonymt och ingen kommer veta vem som har sagt vad. Inspelningen kommer att förvaras på 

en lösenordskyddad dator och ljudfilen kommer att vara låst på en säker plats under fem år och 

förstörs därefter. Ingen mer än oss, Anna Larsson och Linn Tallberg, kommer att lyssna på 

inspelningen. Om du inte vill att intervjun spelas in respekteras det och mer anteckningar under 

intervjun kommer att tas. Efter att intervjun är gjord kommer du att bli erbjudan att få läsa hela 

den transkriberade intervjun i sin helhet så vi stämmer av att vi uppfattat allt på samma sätt. 

Därmed har du också möjlighet att lägga till eller ta bort något i intervjun som du kommit på 

senare efter intervjun. 

Om du har några frågor om undersökningen kan du kontakta oss på följande: 

Anna Larsson: e16annla@student.his.se alternativt 07*-*** ** **. 

Linn Tallberg: b16linta@student.his.se alternativt 07*-*** ** **. 

Ha en fin dag! Med vänliga hälsningar 

Anna Larsson och Linn Tallberg 
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• Jag har läst och undertecknat den information om undersökningen jag har fått. 

• Jag har haft möjlighet att ställa frågor om undersökningen. 

• Jag är medveten om att jag som deltagare i undersökningen kommer att bli intervjuad 

och att den kommer att spelas in. 

• Jag har fått tillräckligt med tid på mig för att tänka igenom situationen, och jag 

samtycker till att delta i undersökningen. 

• Jag är medveten om att personlig information som mitt namn och namnet på min 

arbetsgivare inte kommer att bli känt för någon utanför projektet. 

• Jag är medveten om att mina ord kan citeras i rapporter, på webbsidor i samband med 

publicering av rapporten. 

• Upphovsrätten till det jag säger överlåter jag till Anna Larsson och Linn Tallberg. 

• Jag är medveten om att jag när jag vill kan lämna undersökningen och att jag inte 

behöver förklara mina skäl till det. 

• Om jag väljer att inte längre delta i undersökningen kommer den information jag har 

lämnat inte att användas. 

 

 

 

Ort och datum: 

 

 

Underskrift deltagare: 

 

 

 

 

 

Underskrift forskare:                                                      Underskrift forskare: 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Inledningsfrågor 

Vad har du för roll på företaget 

Hur länge har du/företaget arbetat med content marketing på sociala medier? 

Vilka sociala medier använder ni er utav? 

Vad innebär content marketing för dig/företaget? 

Finns det någon specifik situation där content marketing varit viktigt för företaget? 

 

Mål med content marketing 

Varför använder ni content marketing? 

Vad är era förväntade mål med content marketing?  

Brukar målen skilja sig åt beroende på kampanj? 

 

Processen med content marketing 

Hur arbetar ni med content marketing? 

Anser ni att det är viktigt att ha en strategi för hur ni arbetar med content marketing? 

Hur kan en strategi se ut för er?  

Finns det vissa områden som är viktigare att ta hänsyn till i strategin? 

Viktiga dimensioner 

Vad vill ni förmedla genom er content marketing? 

Vill ni förmedla samma sak genom alla era sociala mediekanaler? 

 

Avlutande frågor 

Vill du tillägga något utöver det vi pratat om som du anser är viktigt att belysa? 
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Bilaga 3: Individuella reflektioner 

Individuella reflektioner: Anna Larsson 

Marknadsföring som inriktning för detta examensarbete var för mig given sen långt innan det 

var dags att börja skriva. Det är ett område inom företagsekonomi som intresserat mig sedan 

jag började min utbildning på Högskolan i Skövde 2016. Att dessutom skriva examensarbetet 

med Linn var lika självklart för mig som området marknadsföring. 

Under hela examensarbetet har vi samtidigt haft en kurs i företagsekonomisk metod, teori och 

praktisk tillämpning. Denna kurs har varit en bra riktlinje för i vilken fas vi bör vara, men även 

emellanåt känts som en utmaning att hinna med. Inlämningarna i den kursen har varit delar från 

vårt examensarbete. Metodkursen har varit en bra vägledning där vi fått feedback från andra 

studenter samt lärare, som inte är varit handledare eller examinator för vårt examensarbete. 

Jag och Linn började tidigt prata om val av forskningsområde för vår studie. Tidigare 

marknadsföringskurser i vår utbildning, men främst kursen retail marketing, väckte vårat 

intresse att undersöka nya trender inom marknadsföring i den digitala världen. Detta ledde oss 

fram till fenomenet content marketing, som för oss var relativt nytt. I början var det svårt att få 

grepp om content marketing i digital form och dess innebörd. Vi började söka efter lämpliga 

vetenskapliga artiklar utefter sökord som skulle matcha vår studie. Efter att ha läst en stor 

mängd med vetenskapliga artiklar har min analysförmåga, samt förmåga att sålla bland 

information, blivit allt bättre. Under hela vår utbildning har vetenskapliga artiklar varit ett 

återkommande inslag. Men det var först nu som vi på helt egen hand skulle avgöra en artikels 

kvalité, innehåll och relevans på ett nytt sätt, och dessutom för vår egen studie. Vetenskapliga 

artiklar har jag känt varit en del av examensarbetets större utmaningar. Vi upptäckte rätt fort att 

utbudet av vetenskapliga artiklar om content marketing i onlinemiljön var relativt få, jämfört 

med många andra områden inom marknadsföring. Nästa stora utmaning för vår studie var att 

välja ut företag att intervjua. Det är inte många företag som är öppna med vilken 

marknadsföringsstrategi de använder sig utav. Vilket resulterade i en större granskning av 

detaljhandelsföretags sociala medier. 

Samarbetet mellan Linn och mig har fungerat väldigt bra. Samtidigt som vi är väldigt lika i hur 

vi arbetar så är vi ändå två individuella personer, vilket gör att vi emellanåt haft olika syn på 

saker och ting. Trots detta har vi kompletterat varandra på ett bra sätt, något som i slutändan 

har gjort oss till ett bra team. Arbetsfördelningen har under hela arbetet varit jämn och vi har 

bidragit lika mycket till detta arbete. Vi har lyckats få ihop bådas scheman, varit flexibla mot 
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varandras olika behov och önskemål. Till största del har vi skrivit all text ihop under långa 

dagar på högskolan men mestadels även över telefon. Vilket dessutom har fungerat 

överraskande bra för oss. Vi har ständigt haft högläsning av våra texter, för att försäkra oss om 

att vi båda förstått samt varit nöjda med det som skrivits. Detta har emellertid lett till många 

diskussioner genom arbetets gång, vissa mer intensivare än andra. Vi har inte alltid varit 

överens, men varje gång har det ordnat sig på bästa sätt. Detta har gett mig lärdomen av vikten 

att på ett tydligt och noggrant sätt motivera mina tankar och de uppfattningar jag haft rörande 

arbetet. Vilket inte heller alltid varit det lättaste till en början. 

Avslutningsvis måste jag få tacka Linn för den väldigt lärorika perioden i mitt liv! Tack för att 

du genom både skratt, gråt och nervösa stunder varit ett stort stöd för mig från början till slut. 

Jag skulle, med handen på hjärtat, inte kunnat ha gjort detta arbete bättre med någon annan vid 

min sida. Men stora frågan som kvarstår efter detta examensarbete är vem ska jag nu prata i 

telefon med varje dag. 
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Individuella reflektioner: Linn Tallberg 

Att jag valde marknadsföring som fördjupningsinriktning var för mig väldigt självklart, då 

ämnet marknadsföring redan från början av studierna väckte ett intresse inom mig. Anledningen 

till att just content marketing kom på tal när jag och Anna diskuterade relevanta 

forskningsområden. Har till största sannolikhet att göra med dem övriga kurserna vi läst inom 

marknadsföring, dels grundkurser men även retail marketing kursen. Dessa kurser skapade 

entusiasm till att undersöka nya trender inom marknadsföringsområdet i onlinemiljön. Varav vi 

stötte på fenomenet content marketing och fastnade i den nya trenden som content marketing 

sägs vara. 

Content marketing var till en början även ett nytt fenomen för mig då jag inte uttryckligen kunde 

sätta fingret på vad det innebar att arbeta med content marketing online. Efter sökningar utifrån 

relevanta nyckelord som jag och Anna tillsammans valde ut har de vetenskapliga artiklarna 

inom området gett mig och vårt arbete en god grund att stå på. Läsningen av de vetenskapliga 

artiklarna har förbättrat kapacitet att fokusera på relevansen i en artikel och förmågan att 

överväga innehållets kvalité.  

Examensarbetet har, för att inte sticka under stolen, varit en berg- och dalbana för mig. Som 

bidragit med många utmaningar och lärdomar. Som redan nämnts har läsningen av 

vetenskapliga artiklar förbättrat min analysförmåga. Men var även den biten som varit en stor 

utmaning då content marketing var ett svårt forskningsområde att finna artiklar inom. En annan 

utmaning för examensarbetet var att identifiera ett problem inom forskningsområdet, speciell 

när du egentligen inte vet exakt vad du letar efter. Jag har därav även utvecklat min kapacitet 

att utforma ett syfte och väsentliga frågeställningar för studien. Jag har även lärt mig att göra 

självständiga bedömningar tillsammans med min skrivpartner Anna. Dels utifrån den feedback 

och återkoppling vi fått från vår handledare, dels utifrån tidigare lärdomar i utbildningen men 

även utifrån det bedömningsprotokoll som vår examinator lämnat. Ytterligare utmaningar som 

examensarbetet har bidragit med är att få kontakt med relevanta företag. Vilket också gett mig 

lärdom i både hur viktig presentationen av ditt arbete är när du kontaktar företag samt hur viktig 

en intervju är i en undersökning. Vi har även läst en metodkurs parallellt vilket både varit en 

utmaning i att hinna med, samt nyttigt då vi kunnat ta vägledning av kursen om vi fastnat eller 

inte riktigt vetat vart i schemat vi borde ha legat vid en viss tidpunkt. 

Detta examensarbete har även varit en utmaning då vi varit två stycken med, till viss del, olika 

viljor och olika uppfattningar om vissa saker. De har dock varit en lärdom i sig att arbete med 
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någon annan eftersom du måste motivera allt du tänker och tycker. Samtidigt som samarbetet 

fungerat över förväntan, vi har lyckats fått ihop planering och anpassat oss väldigt bra efter 

varandra. Både jag och Anna har bidragit lika mycket till de färdiga examensarbetet och 

fördelningen av arbetet har varit rättvis. Annas och mitt arbetssätt har även komplettera 

varandra både vad det gäller styrkor och svagheter. Vi har fört nyttiga diskussioner, ibland heta 

sådana, för att förstå varje del i arbetet. Jag vill därför även passa på att tacka min skrivpartner 

Anna Larsson, för alla dessa måttlösa timmar som vi tillbringat tillsammans både fysiskt men 

framförallt sena nätter över telefon. Som också varit en duktig medskribent, ett stöd, stått ut 

med mina sammanbrott och haft ett otroligt tålamod genom hela arbetets gång.  

 


