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Abstract 

I dagens samhälle syns reklambudskap överallt men allt färre tar emot dessa budskap. För att försöka 

komma under den så kallade reklamgarden har fokus inom marknadsföring på senare tid skiftats mot 

innehållet i budskapen. Denna typ av marknadsföring kallas content marketing och det finns idag 

begränsad forskning inom området. Syftet med studien är att undersöka hur och varför 

reklambranschen påverkas och eventuellt förändras i och med content marketing som 

marknadsföringsmetod. Detta undersöks genom intervjuer med fyra personer som jobbar på 

contentbyråer. Resultatet visar på att reklambranschen kommer att förlora pengar och saknar 

relevant kunskap för att arbeta med content marketing. Detta resultat pekar på att reklambranschen 

kan stå inför en kris och måste förändra sig för att överleva. Det framkommer att content marketing 

är en mycket aktuell och framgångsrik marknadsföringsmetod som är här för att stanna. 
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1 Inledning 

”Content is king” hävdade Microsofts grundare Bill Gates redan 1996 i en artikel i Buffalo Evening 

News. Han såg redan då de stora möjligheterna som fanns i det då relativt nya mediet internet vars 

spridningsmöjligheter han i artikeln liknar vid kopiatorns; det är både billigt och enkelt att sprida 

innehåll (Gates 1996). Att sprida innehåll som marknadsföringsmetod är i sig inget nytt utan har 

funnits i hundratals år, men har hindrats av just teknologin och människors motvilja att ta emot detta 

innehåll. Med internets utveckling blir det allt lättare att sprida budskap, men det gäller att skapa 

budskap som är relevanta för mottagarna så att dessa tar åt sig av informationen.  

Kommunikationen av budskap har gått från att vara en envägskommunikation mellan företag och 

konsumenter, via en tvåvägskommunikation till det den är idag där budskap flödar fritt på flera olika 

sätt (Camarero och San José 2011:2292). En viktig faktor i denna utveckling är just internets 

egenskaper och att internet som medium har blivit en så stor del av människors vardag. Idag är 

internet en självklar del i mångas liv där behoven av allt från att läsa nyheter till att få en dejt kan 

tillgodoses (Ho och Dempsey 2010:1000). Detta har lett till att det idag är viktigt att marknadsföra sig 

online och marknadsförare har insett vikten av att få konsumenter att själva sprida reklambudskapen 

vidare. Denna typ av marknadsföring brukar kallas för viral marketing (Ho och Dempsey 2010:1000). 

Att få konsumenter att själva prata om ditt märke är även extra viktigt idag då vi blir överösta med 

reklambudskap överallt och vår tillit till företag och deras budskap minskar allt mer (Camarero och 

San José 2011:2292). Med utvecklingen av sociala medier som exempelvis Facebook och Twitter har 

den virala marknadsföringen fått potential att nå ut till en masspublik. Det som postas online, i 

sociala medier eller på bloggar och diskussionsforum, når därmed inte ut bara till postarens nära 

bekanta, utan också till för denna okända personer. Undersökningar har också visat att personer ofta 

läser vad folk har att säga om produkter och tjänster och i relativt hög grad litar på vad de läser 

(Camarero och San José 2011:2292).  

Det finns många exempel på lyckad viral marketing och den kampanj som brukar nämnas är 

Blendtecs ”Will it blend?”. Blendtec är ett företag som tillverkar mixrar och i kampanjen visas videor 

med Blendtecs vd Tom Dickson när han mixar sönder vanliga hushållsobjekt och elektronik (Daily 

Herald 2012 [www]). Kampanjens olika videor ses av många och förslag på vilka objekt som ska mixas 

skickas in av den förväntansfulla publiken. Det finns dock även exempel på viral marketing-kampanjer 

som misslyckas, och istället skapar negativ publicitet till företaget som startat den. Ett exempel på 

detta är en kampanj där Starbucks uppmanade sina anställda att sprida en kupong som erbjöd en 
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gratis kaffe till sina nära anhöriga och vänner. Problemet som Starbucks inte hade förutsett var att 

denna kupong, via internet, snabbt spreds till en så stor massa att de blev tvungna att tala om för 

kunden som kom in och ville ha en gratis kaffe att kupongen tyvärr inte gällde längre (Direct 

Marketing News 2006 [www]). Detta ledde naturligtvis till att kunderna spred sina negativa 

upplevelser om uteblivet kaffe till sina vänner och bekanta.  

Detta exempel gör det tydligt att det inte enbart är viktigt att fokusera på spridningen av innehållet, 

utan just på innehållet som sprids. Som en följd av att budskapen även kan ge negativ respons har 

fokus inom marknadsföring på senare tid därför legat på just innehållet. Denna typ av 

marknadsföring kallas content marketing och går kortfattat ut på att skapa engagerande och relevant 

innehåll för den tänkta målgruppen. Istället för att reklamen sker på företagets villkor gäller det med 

content marketing att skapa reklam som reklammottagaren finner intressant och därmed själv väljer 

att ta del av. Det gäller att skapa trovärdighet i reklambudskapen och bygga tillit till sina kunder, 

vilket traditionell reklam idag ofta misslyckas med (Abel 2012:11). Ett exempel på ett företag som till 

stor del använder sig av content marketing är energidryckstillverkaren Red Bull som numera har ett 

eget mediehus som producerar eget innehåll som till exempel tidningar, extremsportsevents och 

filmer. Många som tänker på Red Bull tänker säkert på denna produktion av innehåll och deras 

engagerande jippon av olika slag, kanske till och med mer på det än själva drycken som företaget 

producerar.  

Eftersom content marketing än så länge är ett relativt nytt marknadsföringsfenomen finns det inte så 

mycket tidigare forskning inom området. Denna typ av marknadsföring har potential att förändra 

kommunikationsbranschen. Ur forskningssynpunkt är det därför intressant att ta reda på mer om 

fenomenet som enligt många verkar vara en växande trend inom marknadsföring.  

1.1  Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och varför kommunikationsbranschen påverkas och 

eventuellt förändras i och med content marketing som marknadsföringsmetod. Genom att diskutera 

skillnader och likheter i reklam-, medie- och contentbranschen ämnar vi förklara marknadsföringens 

utveckling. För att åstadkomma detta vill vi utreda hur content marketing har uppkommit och hur 

den skiljer sig från traditionell reklam. Denna syn kommer troligtvis att skilja sig beroende på vilken 

bransch man frågar. I denna uppsats kommer contentbyråernas perspektiv att undersökas. Detta 

kommer att ge deras syn på kommunikationsbranschens utveckling. Detta är en relevant bild av 

fenomenet men dock inte en heltäckande bild. Frågeställningarna vi vill besvara blir: 

 Hur och varför påverkas reklambranschen av content marketing som marknadsföringsmetod?  
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 Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam?  

1.2 Begreppsanvändning och begreppsförklaring 

Vi har i den här studien till viss del valt att använda oss av de engelskspråkiga termerna för centrala 

marknadsföringsbegrepp. Vi har gjort detta när litteraturen använder de engelska termerna och när 

man riskerar att misstolka begreppen i en översättning.  

Viktiga begrepp i den här uppsatsen är printmedia som syftar till det tryckta mediet, exempelvis 

tidningar och magasin, redaktionell kommunikation, som innebär att kommunicera med målgrupper 

på samma sätt som journalister och uppdragspublicism, som syftar till arbetet med redaktionell 

kommunikation åt en uppdragsgivare (exempelvis att skapa kund- eller personaltidningar).  

När vi diskuterar content marketing och hur den passar in i marknadsföring kommer vi att nämna 

olika branscher. Med reklambranschen menar vi reklambyråer och pr-byråer, med mediebranschen 

menar vi tv, radio, och printmedia, och med contentbranschen menar vi contentbyråer. 

Kommunikationsbranschen syftar till samtliga tidigare nämnda branscher.  

Med traditionell reklam menar vi all reklam som inte är content marketing, det vill säga reklam där 

fokus inte främst ligger på innehållet. 

1.3 Disposition 

I nästföljande kapitel kommer vi att presentera bakgrund till forskningsområdet där vi närmare 

förklarar vad content marketing samt viral marketing går ut på. I kapitlet efter det presenteras det 

teoretiska ramverk som valts för studien. Vi kommer här att ta upp teorier som rör 

organisationsutveckling och marknadsföringsutveckling, med fokus på relationship marketing. Ett 

analysverktyg som kombinerar dessa teorier presenteras också. 

Efter teorikapitlet följer metodkapitlet där vi diskuterar val av respondenter för vår studie samt 

presenterar dessa. Vi presenterar intervju som metod och hur insamlandet av material har gått 

tillväga i den här studien. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion där implikationer av våra 

metodval diskuteras. 

Därefter presenteras vår empiri. I detta kapitel presenteras en empirisk bakgrund, respondenternas 

bakgrund i branschen, hur branschen utvecklas, vad som skiljer content marketing från traditionell 

reklam samt framtiden för branschen. Vi presenterar respondenternas svar på våra intervjufrågor. I 
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nästföljande kapitel, analys, analyseras empirin utifrån analysverktyget som presenteras i 

teoriavsnittet. I det avslutande kapitlet, diskussion och slutsats, diskuterar och sammanfattar vi 

resultatet av vår studie samt drar slutsatser utifrån vår analys och besvarar våra frågeställningar. 

Slutligen diskuterar vi begränsningar av denna studie och ger förslag på områden som är intressanta 

för framtida forskning. 

2 Bakgrund 

För att förstå content marketing som marknadsföringsmetod och hur det uppkommit ger vi i det här 

kapitlet en förklaring till vad begreppet går ut på och förklarar även begreppet viral marketing 

närmre för att ge en bakgrund till hur innehåll kan spridas. Med denna bakgrund vill vi ge läsaren av 

den här uppsatsen en klarare bild av forskningsområdet. 

2.1 Viral marketing 

Viral marketing har sina grunder i WOM-marketing (”word of mouth”), det vill säga att man skapar en 

kampanj som på något vis är så speciell att människor pratar om den på eget bevåg. WOM-marketing 

är i sig inget nytt, det har existerat i flera decennier. Arndt (1967) definierade fenomenet redan på 

60-talet som informell kommunikation mellan två eller fler personer rörande en produkt eller tjänst i 

en icke konventionell anda. Man kan se viral marketing som en uppgradering av WOM som gjorts 

möjlig med nya teknologier som till exempel internets utbredande. Ordet viral marketing kommer 

från ordet virus och det är just en sådan effekt man vill komma åt med sin kampanj, att en person ser 

kampanjen och därefter berättar det för fler än en bekant som i sin tur berättar för sina andra 

bekanta – sprider det som ett virus. Detta ger en exponentiell spridning ifall varje person berättar för 

två bekanta och ger en spridning likt en epidemi. Fördelarna med viral marketing är självklart all 

publicitet som både produkten och märket får vid denna spridning men den största fördelen är hur 

kostnadseffektivt det är med viral marketing. 

2.2 Content marketing 

I dagens samhälle flödar information snabbt och spridning av budskap underlättas av att vi spenderar 

allt mer tid online. Reklambudskap syns överallt och vi har vant oss vid att ignorera en stor del av det 

för att inte överväldigas av informationen vi blir utsatta för dagligen. Det är därför svårt för företag 

att nå ut med relevant information till sina potentiella kunder och att skapa en närmre relation till 
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dem via traditionell reklam. Dessutom missar mycket reklam sin poäng eftersom den inte är relevant 

eller saknar trovärdighet, vilket kunder i dagens informationssamhälle kräver (Abel 2012:11). 

Content marketing innebär att regelbundet dela med sig av värdefull information till sin målgrupp – 

information som anknyter till ett varumärke och förstärker det. Det handlar om att kommunicera 

utan att sälja, att generera intresse och att bygga tillit. Genom att dela med sig av sin kunskap är 

förhoppningen att generera intäkter från mottagarna samt att de slutligen ska bli lojala kunder. 

Dessa är egenskaper som bidragit till att content marketing har blivit en av de främsta 

marknadsföringsmetoderna idag (Harad 2013:18). Pulizzi (2012:116) menar att content marketing är 

ett av det snabbast växande sökområdet inom marknadsföring enligt Google Trends, och allt fler 

företag börjar inse att det är en bra idé att marknadsföra sig med hjälp av att berätta en historia, så 

kallad storytelling. Företag måste börja bete sig mer som medieföretag och själva producera 

värdefullt, relevant och tilltalande innehåll för att generera ett positivt beteende hos sina kunder och 

potentiella framtida kunder. 

Många företag är just i fasen att förändra sina marknadsföringsavdelningar till 

publikationsavdelningar (Pulizzi 2012:119). Några företag har kommit längre och ett sådant exempel 

är energidryckstillverkaren Red Bull. Många som tänker på Red Bull tänker inte främst på drycken, 

utan på en extrem, adrenalinfylld livsstil. Detta beror på att Red Bull marknadsför sig på ett sätt som 

lockar unga människor som söker spänning, vilka är deras främsta målgrupp. Red Bull åstadkommer 

detta genom att använda just innehåll och historieberättande i sina marknadsföringskampanjer. Red 

Bull har byggt upp ett helt mediehus, med allt från en egen tv-kanal till en egen tidsskrift i både fysisk 

och digital form. Genom dessa kanaler kan deras äventyrslystna publik bland annat följa sportevent 

och få en inblick i hur det är att vara backstage på en konsert (Red Bull [www]). Trots att det är en 

energidryck de säljer är det inte den som är i fokus, varken i deras kanaler på sociala medier eller på 

deras egen hemsida. 

Content marketing innebär att dela med sig av gratis innehåll som antingen undervisar eller 

underhåller mottagarna på något sätt (Harad 2013:19). Många av företagen som redan har förändrat 

sina marknadsföringsavdelningar spenderar idag större delen av sin marknadsföringsbudget på att 

just producera och distribuera innehåll. Det svåra är att producera innehåll som är fängslande nog 

och att få potentiella kunder att engagera sig i det (Pulizzi 2012:119). Harad (2013:19) menar att 

innehållet ska vara så värdefullt för mottagaren att denne är villig att betala för det. Det är vanligt att 

företag anställer folk inom media som till exempel journalister och andra som är bra på att berätta 
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historier för att kunna koordinera och förbättra sin content marketing. Det är även viktigt att alla 

anställda förstår vikten av att skapa intressant innehåll och många företag låter till exempel sina 

anställda blogga för företagets räkning (Pulizzi 2012:121). 

 

2.3 Utgångspunkt 

Reklam och media kan anses vara beroende av varandra i och med att media i de flesta fall till viss del 

finansieras av reklam och reklam behöver ett medium för att nå ut till konsumenterna. Content 

marketing som marknadsföringsmetod går ut på att skapa fängslande innehåll och innebär att 

företag börjar bete sig mer som medieföretag. Det är därför rimligt att anta att mediebranschen, 

reklambranschen och contentbranschen har ett utbyte av varandra. Detta illustreras i figur 1. 

 

Figur 1 Hypotetiskt samband mellan branscherna. 

3 Teori  

I detta kapitel kommer vi att presentera det teoretiska ramverk som har valts för den här studien. Vi 

kommer att presentera teorier om organisationsförändring både generellt och inom mediebranschen. 

Vi kommer även att presentera hur marknadsföringsteori har utvecklats och presentera relationship 

marketing som teori. Vi kommer också att förklara hur dessa teorier ska kopplas ihop och varför det 

är nödvändigt att ha med dessa för att belysa vårt forskningsproblem. 
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3.1 Organisationsförändring 

För att kunna förklara hur content marketing påverkar reklambranschen presenteras här teorier om 

organisationsförändring. 

3.1.1 Episodisk och kontinuerlig organisationsförändring 

Weick och Quinn (1999:381) beskriver två sätt att se på organisationsförändring. Antingen börjar en 

förändring med ett misslyckande att anpassa sig, eller så är en förändring kontinuerlig. De hävdar att 

förändring kan ske episodiskt när förändringen är sällsynt, diskontinuerlig och avsiktlig. Episodiska 

förändringar utlöses ofta av externa händelser såsom teknologisk utveckling eller av interna 

händelser såsom nyckelpersonalskiften (Weick och Quinn 1999:365). På grund av att episodiska 

förändringar ofta är stora sker dessa relativt sällsynt och är långsamma förändringar. Tröghet är ett 

begrepp som i detta fall belyser organisationers oförmåga att förändras lika snabbt som omgivningen. 

Trögheten kan komma från olika håll och beror ofta på komplexiteten hos en organisation. En 

tendens som Weick och Quinn (1999:369) beskriver är att framgångsrika organisationer ofta 

fokuserar på att fortsätta öka och att vara framgångsrika och därför blir ouppmärksamma på behovet 

av att förändra sig och reagerar långsammare när det gäller att anpassa sig till nya förutsättningar. 

Detta ökar trögheten i organisationen. 

Det finns åtminstone fem olika faktorer som kan sätta igång förändringsprocesser: omgivningen, 

prestationsförmåga, karaktäristik hos chefer, struktur, och strategi. Ofta sker också förändringar på 

så sätt att en enhet byts ut mot en annan, motsatt enhet. Detta blir ett problem då sådana utbyten 

inte alltid fungerar i praktiken. Till exempel kan både det gamla och det nya (det motsatta) vara fel 

väg att gå, och denna antingen–eller-syn på förändring är ofta problematisk (Weick och Quinn 

1999:370). 

Weick och Quinn (1999:375) beskriver även synen på organisationsförändring som kontinuerlig där 

förändringen ses som pågående, utvecklande, och kumulativ. Med denna syn ser man förändring 

som små kontinuerliga uppdateringar av arbetsprocesser och sociala processer som på sikt 

sammantaget leder till betydande förändring. Kontinuerlig förändring bygger ofta på improvisationer 

som sker när tiden mellan planering och implementering minskar. Det bygger på transformeringar 

som inte utgörs av planerad förändring, utan snarare sker av utmärkande drag hos organisationer 

eller av rena tillfälligheter. I kontinuerlig förändring är förändringen inte nödvändigtvis ett byte från 

något gammalt till något nytt, utan innefattar också en förstärkning av existerande färdigheter 

(Weick och Quinn 1999:375–377). 



12 

 

3.1.2 Institutionell isomorfi 

DiMaggio och Powell (1983:148) beskriver att organisationer blir allt mer homogena ju mer 

väletablerat det organisatoriska fältet de verkar i blir. Ett organisatoriskt fält, menar författarna, är 

de organisationer som tillsammans utgör ett erkänt område av institutionellt liv. Det kan innebära att 

de tillhandahåller liknande produkter eller tjänster. När olika organisationer inom samma område 

bildar ett organisatoriskt fält formas krafter som gör att de blir allt mer lika varandra (DiMaggio och 

Powell 1983:148). 

Författarna menar att homogeniseringen av organisationer bäst kan förklaras med begreppet 

isomorfi. Isomorfi är en process som tvingar en enhet i en population att efterlikna andra enheter 

som påverkas av samma miljöfaktorer (DiMaggio och Powell 1983:149). DiMaggio och Powell 

(1983:150) beskriver 3 typer av isomorfi: tvingande, härmande, och normativ. Den första berör 

politiska påtryckningar på en organisation, den andra hur företag beter sig vid osäkerheter, och den 

sista berör professionalisering. Vi kommer att fokusera på den andra typen, härmande isomorfi, för 

att förklara utvecklingen som content marketing innebär. 

DiMaggio och Powell (1983:151) menar att osäkerhet är en anledning för organisationer att härma 

varandra. När osäkerheter uppstår i organisationens miljö kan en kostnadseffektiv väg vara att härma 

en annan organisation. Organisationer tenderar då att härma liknande organisationer i sitt fält som 

de upplever som framgångsrika (DiMaggio och Powell 1983:151–152). Författarna menar att det 

varierar hur fort den här homogeniseringsprocessen går. En faktor som kan påverka är hur 

beroendeförhållandet mellan två organisationer ser ut, där ett större beroende troligtvis leder till 

ökad likhet. En annan faktor som kan antas spela in är huruvida det organisatoriska fältet är 

beroende av en viss resurs, vilket antas öka nivån av isomorfi (DiMaggio och Powell 1983:154–155). 

3.1.3 Integration av media 

Van Weezel (2009:146) beskriver att stora klyftor länge har funnits mellan journalister och chefer på 

tidningsredaktioner. Begreppet kulturell konvergens kan användas för att förklara det som börjat ske 

i medieorganisationer på senare tid. Det innebär att industrin har börjat skapa innehåll i flera olika 

kanaler för att nå så många konsumenter som möjligt och samtidigt kunna konkurrera på fler 

marknader. Även journalisterna och cheferna har börjat integrera sina verksamheter i företaget.  

Interaktionen mellan innehåll och reklam är en karaktäristik som gör mediebranschen unik. Logiken 

bakom kommersiell media är att sälja innehåll till konsumenter och samtidigt sälja reklamplats till 

annonsörer som vill komma åt dessa konsumenter. I Europa står försäljningen av reklamplats för lika 
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stor del av inkomsten som försäljningsintäkterna för tidningen. I och med mediefragmenteringen, där 

fler kanaler blir allt viktigare, måste medieföretagen, på grund av ökad konkurrens, alltmer skapa 

innehåll som gynnar annonsörernas intressen. De måste även samarbeta med andra delar av bolaget 

och med andra företag för att mer effektivt sälja reklamplats (Van Weezel 2009:146–147). 

Integration inom media är viktigt för organisationsstrukturen och ett krav för att snabbt kunna 

reagera på ändrade behov som uppstår genom utveckling av teknologi och förändringar i 

konsumtionsvanor hos medieanvändare (Van Weezel 2009:150). 

3.2 Marknadsföringsteorins utveckling 

För att förstå hur marknadsföringsteori har utvecklats är det relevant att ge en bakgrund till hur 

teorierna länge har sett ut. Därefter presenteras ett av utvecklingsområdena inom marknadsföring: 

relationship marketing. 

3.2.1 Marketing mix, 4P-modellen och kritik mot dessa 

Kotler et al. (2005:34) beskriver idén om marketing mix, som innehåller de delar som ett företag 

behöver för att lyckas skapa efterfrågan för sin produkt. De 4 P:na inom marknadsföring används ofta 

för att beskriva hur denna efterfrågan skapas: product, price, place och promotion. Med product 

menas det sammanlagda värdet i produkter och service som ett företag ger marknaden. Price 

refererar till priset för en vara och det gäller att skapa värde åt kunden. Promotion innefattar 

aktiviteter som kommunicerar värdet av att köpa en produkt och får kunden att köpa den. Place 

innebär hur produkten görs tillgänglig på marknaden (Kotler et al. 2005:34). 

Detta synsätt på marknadsföring har kritiserats av flera forskare. Van Waterschoot och Van den Bulte 

(1992:84) menar att de 4 P:na länge har använts, både inom teori och praktik, som 

förklaringsmodellen för marketing mix. Detta har kommit till för att begreppen är kraftfulla och lätta 

att ta till sig och bygger på grundläggande principer inom marknadsföring. Det finns dock problem 

med kategorierna. De är inte ömsesidigt uteslutande, inte tillräckligt definierade och det finns en 

catch-all subkategori som växer i storlek (Van Waterschoot och Van den Bulte 1992:85). 

Många författare har därför försökt utveckla modellen genom att introducera nya kategorier. 

Constantinides (2006:409) beskriver hur olika akademiska synsätt kan användas för att utveckla 

teorin om marketing mix. Viss forskning försöker modifiera de ursprungliga 4 kategorierna, medan 

andra försöker byta ut dem helt. Två problemområden med den traditionella 4P-metoden framträder: 

den är för internt fokuserad och tar inte hänsyn till individualisering. Dessa problem uppkommer för 
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att modellen fokuserar på att marknadsföra produkter till en masspublik. Idag fungerar inte detta 

eftersom konsumenters beteenden och behov är i ständig förändring. Det har  

blivit viktigare att fokusera på individen och inte på envägskommunikation av massbudskap. Just 

relationen mellan kund och säljare har blivit ett allt viktigare fokus för marknadsförare 

(Constantinides 2006:430–431). Grönroos (1994:9) kritiserar också 4P-modellen för att se säljaren 

som den aktiva parten medan köparen är passiv. Vi är på väg mot ett paradigmskifte inom 

marknadsföring där fokus läggs på att skapa långvariga relationer med kunder istället för att fokusera 

på enskilda transaktioner (Grönroos 1994:13–14). 

3.2.2 Relationship marketing 

Det finns många definitioner på relationship marketing som skiljer sig i omfång. Grönroos (1997:407) 

definierar det som processen att identifiera och etablera, underhålla, förstärka, och där det är 

nödvändigt avsluta relationer med kunder och andra intressenter. Genom att ömsesidigt ge och 

uppfylla löften uppfylls målen hos alla aktörer. Morgan och Hunt (1994:22) ger en bredare definition: 

Relationship marketing refererar till alla marknadsföringsaktiviteter riktade mot att etablera, 

utveckla och underhålla framgångsrika utbyten genom relationer. Den senare definitionen innefattar 

även andra relationer än just den mellan säljare och kund, vilket i vårt fall är en för bred definition.  

Grönroos (1994:9) hävdar att relationerna ofta är långsiktiga och att etableringen av en relation ofta 

sker i två steg: att attrehera kunden och att bygga en relation i syfte att uppnå ekonomiska mål. Det 

går ut på att ge löften för att attrahera nya kunder och genom att hålla dessa löften stärka relationen 

till kunderna. Ett nyckelkoncept i relationship marketing är tillit. Båda parter måste lita på den andres 

trovärdighet, vilken påverkas av expertis, pålitlighet, och avsikterna hos den andre parten. Morgan 

och Hunt (1994:22) framhäver också vikten av åtaganden och tillit i relationship marketing. Det 

innefattar att tänka mer långsiktigt och bygga relationer som på sikt bidrar till ökad effektivitet och 

produktivitet. Författarna diskuterar märkeslojalitet som en form av åtagande där det för företag 

gäller att etablera en bild av att vara en pålitlig återförsäljare. Åtagande medför sårbarhet, vilket gör 

att tillit i relationer är viktigt och bygger lojalitet (Morgan och Hunt 1994:23–24).  

Hunt et al. (2006:78) listar 8 faktorer som leder till framgångsrik relationship marketing. Då dessa 

också bygger på en bred definition av relationship marketing är vissa av dessa inte av intresse för 

våra syften. Vi har valt att inte inkludera de faktorer som har fokus på samhälleliga perspektiv, det vill 

säga historiska faktorer och politiska faktorer. De övriga 6 faktorerna ger dock ett relevant teoretiskt 

ramverk att diskutera utifrån. De 8 faktorerna är (i fet stil de som är av intresse för oss) (Hunt et al. 

2006:83): 
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1. Relationsfaktorer  

2. Resursfaktorer  

3. Kompetensfaktorer  

4. Interna marknadsföringsfaktorer  

5. Informationsteknologiska faktorer  

6. Marknadstillförselfaktorer  

7. Historiska faktorer  

8. Politiska faktorer  

Relationsfaktorer är viktiga för att bygga strategier för relationship marketing. Man kan skilja på 

diskreta och relationsbaserade utbyten. Den förra innebär kortsiktiga utbyten mellan anonyma 

parter som har definitiv början och slut. Den senare innebär långsiktiga utbyten mellan parter som 

känner varandra. Relationship marketing bygger på dessa relationsbaserade utbyten och bygger som 

tidigare nämnt på sambandet mellan åtaganden och tillit (Hunt et al. 2006:77–78).  

Resursfaktorer är faktorer som påverkar de resurser som gör varje företag unikt, och olikheter i 

dessa mellan företag kan förklara mångfalden i prestanda. I en relation mellan två parter finns det 

både gemensamma (supplementära) resurser och unika (komplementära) resurser som är viktiga för 

framgång. Det är dock de unika resurserna som bidrar mest till framgång inom relationship 

marketing (Hunt et al. 2006:78–79).  

Kompetensfaktorer syftar till förmågan att använda sina resurser på ett sådant sätt att ens mål 

uppfylls. Det gäller att kunna hantera sin kundportfölj för att avgöra vilka relationer som är viktiga att 

satsa på och när det är bättre att endast se utbytet som en transaktion (Hunt et al. 2006:79–80).  

Interna marknadsföringsfaktorer är faktorer som hjälper en organisation att förändra sin kultur för 

att kunna anpassa sig till nya marknadsföringsstrategier. Det innefattar att alla medarbetare ska se 

sig själva som en del i marknadsföringsprocessen, inte bara de som jobbar på 

marknadsavdelningarna (Hunt et al. 2006:80).  

Informationsteknologiska faktorer är viktiga för att hantera relationer till kunder. Det kan vara svårt 

att hantera dessa eftersom kunder ofta är inblandade i en mängd transaktioner och deras behov ser 

olika ut. Företag kan därför spara information om kundens beteenden i databaser som senare kan 
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analyseras. Dessa analyser kan användas för att upptäcka nya relationer, förutsäga beteenden och ge 

specifik uppmärksamhet till viktiga kunder (Hunt et al. 2006:80–81).  

Marknadstillförselfaktorer är de faktorer som tillförs en marknad för att skapa värde för en kund. 

Det är viktigt att produkten eller tjänsten är av god kvalitet och möter kundens behov. Det är även 

viktigt att skapa ett starkt varumärke genom att använda sina resurser rätt och ha en bra 

marknadsföringsstrategi. Ett starkt varumärke bidrar till en lojal kund (Hunt et al. 2006:81). 

3.3 Teorisyntes 

För att kunna förklara hur och varför reklambranschen eventuellt har förändrats i och med content 

marketing som marknadsföringsmetod är det nödvändigt att förstå skillnaden mellan content 

marketing och traditionell reklam. Vi kommer att använda relationship marketing och synen på 

marknadsföring utifrån ett transaktionsperspektiv ur 4P-modellen för att belysa dessa skillnader. 

Skillnader som framkommer i content marketing och traditionell reklam kommer att diskuteras 

utifrån huruvida man kan se faktorer som pekar på episodiska eller kontinuerliga 

organisationsförändringar i mediebranschen respektive reklambranschen. Detta kommer i sin tur 

relateras till huruvida tecken på isomorfi kan åskådliggöras. Genom att diskutera dessa förändringar 

och samspelet mellan de olika branscherna vill vi påvisa huruvida content marketing kan påverka 

reklambranschens utveckling. Det går inte att skapa sig en helhet av problemområdet genom att 

utesluta någon av teorierna. Ett analysverktyg som kombinerar dessa teorier har därför tagits fram: 

Faktorer för relationship 

marketing  

Förändring i mediebranschen 

(episodisk eller kontinuerlig) 

Förändring i reklambranschen 

(episodisk eller kontinuerlig)  

Relationsfaktorer   

Resursfaktorer    

Kompetensfaktorer    

Interna 

marknadsföringsfaktorer  

  

Informationsteknologiska 

faktorer  

 

 

 

Marknadstillförselfaktorer   

Tabell 1 Analysmatris som kombinerar marknadsföringsteori med organisationsförändringsteori. 
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4 Metod 

För att besvara våra frågeställningar har vi utfört fyra intervjuer med fyra olika contentbyråer. Här 

kommer vi att presentera val av företag, beskriva intervju som metod och avslutningsvis diskutera 

metodvalet. 

4.1 Val av företag 

Vi har intervjuat fyra contentbyråer som vi har fått kontakt med genom ett bekvämlighetsurval. 

Samtliga företag är med i Swedish Content Agencies, vilket är branschorganisationen för byråer som 

arbetar med content marketing och redaktionell kommunikation (Swedish Content Agencies [www]). 

Detta bedömer vi ger dem trovärdighet och relevant kunskap att kunna besvara våra frågor. De flesta 

respondenterna har även varit aktiva i kommunikationsbranschen under en längre period, vilket ger 

dem insyn i hur branschen och arbetssättet har förändrats med nya marknadsföringstrender samt 

hur kundernas krav på marknadsföringen har ändrats. De företag som har intervjuats för denna 

studie är: Spoon Publishing, Glory Days Media, Bee Production samt JG Communication. Nedan, i 

tabell 2, presenteras respondenterna närmre. 

Intervjuad  Befattning Företag  Grundat  Antal anställda  

Christofer Fager Försäljningschef  Spoon Publishing 1998  120 

Oscar Johansson Vd och projektledare Glory Days Media  2010  8  

Lena Loheim 

Kangevik 

Vd, redaktör och 

projektledare  

Bee Production  
 

2004 4  
 

Pontus 

Staunstrup  

Senior 

kommunikationsstrateg 

JG 

Communication  

1989 90 

Tabell 2 Presentation av respondenterna i studien (Spoon Publishing, Glory Days Media, Bee Production, JG 
Communication [www]). 

4.2 Intervjuer 

Vi har utfört kvalitativa semi-strukturerade intervjuer på fyra olika contentbyråer för att ta reda på 

hur branschen förändras i och med content marketing som marknadsföringsmetod. Vi har även 

undersökt respondenternas syn på content marketing i syfte att kunna förklara varför branschen 

utvecklas åt det håll den gör. 

4.2.1 Kvalitativt angreppssätt 

Till den här studien passar kvalitativa intervjuer bra som metod eftersom vi vill beskriva ett fenomen 

utifrån våra respondenters uppfattningar om detta fenomen. Det går alltså inte att formulera färdiga 
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svarsalternativ åt våra respondenter eftersom det inte finns något ”sant” svar på en fråga. Det är 

viktigt att i en kvalitativ intervju skapa ett samtal mellan intervjuare och intervjuad där det byggs upp 

ett meningsfullt och sammanhängande resonemang kring det studerade fenomenet. För att detta ska 

kunna ske är det viktigt att behärska språkbruket som intervjupersonen använder i sitt sociala 

sammanhang. Dessa villkor är inte alltid lätta att uppnå, vilket kan leda till att intervjuerna färgas av 

olika faktorer som till exempel maktskillnader, kön, ålder eller social bakgrund. Det är viktigt att 

intervjuaren är påläst i ämnet som ska studeras (Patel och Davidson 2003:78–79). Sergi och Hallin 

(2011:192) menar att forskning kan berikas av att forskaren låter sin personliga prestation spela in i 

forskningsprocessen och att det därför är oundvikligt att personliga känslor är en del av forskning. 

Den klassiska synen på forskning som positivistisk, där forskaren är experten som är avskiljd från det 

studerade, passar dåligt in i den värld vi lever i. Speciellt i kvalitativ forskning kan det istället vara 

bättre att inse att forskning är en mänsklig aktivitet som kommer att blanda in forskarens olika 

känslor och innefatta dimensioner såsom subjektivitet, reflexitivitet och etik (Sergi och Hallin 

2011:204). Alvesson (2003:14) kritiserar också den positivistiska synen på forskning och förespråkar 

också reflexitivitet. Man kan inte lyfta ut objektiva sanningar från en intervjustudie eftersom att 

intervjuerna sker i en kontext och kommer att färgas av den. Genom att inse att intervjuer inte 

nödvändigtvis ger en objektiv sanning av det studerade kan vi i analysarbetet istället reflektera över 

olika innebörder och tolkningar av svaren (Alvesson 2003:30–31). Vi förberedde oss inför 

intervjuerna genom att läsa om företaget på deras webbplatser, och har genom tidigare forskning 

kunnat tillgodogöra oss relevanta begrepp som används i branschen. På så sätt har det varit lätt att 

föra en sammanhängande diskussion med våra respondenter. 

4.2.2 Intervjuernas struktur 

Det är viktigt att fundera på intervjuernas struktur och hur frågorna formuleras. Graden av 

strukturering handlar om vilket svarsutrymme intervjupersonen ges (Patel och Davidson 2003:73). Vi 

ville att våra respondenter skulle vara fria att diskutera och svara uttömligt på våra frågor. Vi ville 

dock även att intervjuerna skulle hålla sig till ämnet och valde därför att utgå från en intervjumall 

med frågor (se Appendix A). Där det var relevant fick de intervjuade dock friheten att själva föra 

intervjun inom ramen för vad som av oss ansågs som relevant för undersökningen. Detta innebär att 

intervjuerna inte var exakt likadana eftersom olika följdfrågor ställdes där de ansågs relevanta. Till 

exempel sitter två av våra respondenter i styrelsen för Swedish Content Agencies. I dessa fall ställdes 

även frågor gällande branschorganisationen. Företagen i studien är också av olika storlek och har 

olika struktur och förutsättningar i branschen, vilket påverkat svaren. 

http://tyda.se/search/reflexitivitet?w_lang=sv
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Det är även viktigt att fundera på frågornas utformning och vanligtvis börjar och slutar intervjuer 

med neutrala frågor. Självklart är det även viktigt att intervjufrågorna täcker in alla delområden för 

att kunna besvara alla frågeställningar efter intervjun (Patel och Davidson 2003:73). Eftersom vi 

utförde semi-strukturerade intervjuer hade vi en mall att utgå ifrån. Vi försökte utföra intervjuerna 

som ett samtal och frågade därför respondenterna neutrala frågor i början av intervjun för att sedan 

styra in intervjun till våra intresseområden. De flesta intervjuerna avslutades också med neutrala 

frågor där intervjuguiden frångicks för att få en mer avslappnad och naturlig avslutning på intervjun. 

Intervjufrågorna strukturerades efter våra frågeställningar för att få med alla aspekter. Vi frågade 

respondenterna om hur både mediebranschen och reklambranschen förändrats, vad skillnaden 

mellan content marketing och traditionell reklam är och hur framtiden ser ut för content marketing. 

4.2.3 Analysera intervjuerna 

När kvalitativa datainsamlingsmetoder som intervjuer och observationer används är det viktigt att 

den information som samlas in kan dokumenteras på ett bra och pålitligt sätt så att inte någon 

information går förlorad. Detta eftersom det vid kvalitativa metoder typiskt sett används relativt få 

källor medan stora mängder data ska hanteras. Det är därför mycket viktigt att pålitliga och 

konsekventa system används för att hantera inkommande data. Detta är inte bara viktigt eftersom 

det finns en stor risk att den som gör undersökningen blir överväldigad av data, utan också eftersom 

det kan bli stora problem att navigera i data som samlats in. Våra intervjuer varade mellan 40 och 70 

minuter och vi använde oss i samtliga intervjuer av inspelningsutrustning för att inte förlora något av 

den viktiga information som framkommit. Samtliga intervjuer har även transkriberats för att 

underlätta vid analysarbetet. 

4.3 Metoddiskussion 

Ambitionen i en kvalitativ studie är att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av 

världen, att beskriva uppfattningar eller en kultur. Man brukar tala om begreppen validitet och 

reliabilitet, men de har i en kvalitativ studie inte samma betydelse som i en kvantitativ studie (Patel 

och Davidson 2003:102–103). Vi vill i detta avsnitt nämna några aspekter som vi anser påverkar vår 

studie utifrån vårt val av metod samt vårt val av respondenter. 

4.3.1 Reliabilitet och validitet 

Patel och Davidson (2003:103) menar att man i en kvalitativ studie inte brukar tala om reliabilitet. 

Detta eftersom man i en intervjustudie kan få olika svar, på samma fråga, från en respondent vid 

olika tillfällen. I en kvalitativ studie ses detta inte som något negativt, utan bör ses mot den unika 
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situation som råder vid undersökningstillfället. Ett mått som dock går att använda för att mäta 

reliabiliteten i en kvalitativ intervjustudie är att ytterligare en person är med vid intervjutillfället och 

att man spelar in intervjun för att kunna gå tillbaka och försäkra sig om att man har uppfattat allt 

korrekt (Patel och Davidson 2003:101). Vi har båda varit närvarande vid samtliga intervjutillfällen och 

efteråt noggrant transkriberat intervjuerna. När vi analyserat materialet har vi diskuterat sinsemellan 

hur vi bör tolka intervjusvaren och samtidigt försökt hålla oss så neutrala som möjligt för att inte 

färga analysen för mycket av vår egen förförståelse. Eftersom vi är intresserade av ämnet är det dock 

omöjligt att vara helt objektiva, vilket vi inte ser som en nackdel men är viktig att poängtera. Vi anser 

därmed att vår studie har hög reliabilitet.   

Strävan efter god validitet i en kvalitativ studie genomsyrar forskningsprocessens samtliga delar. 

Varje kvalitativ forskningsprocess är dock unik, vilket försvårar säkerställning av validiteten. Det gäller 

dock att ge en så fyllig bild som möjligt av det studerade och att i analysen ha en inre logik så att de 

olika delarna kan relateras till en meningsfull helhet. Det är också viktigt att läsaren kan bilda sig en 

egen uppfattning om forskningens trovärdighet. I en intervjustudie är det därför till exempel viktigt 

att inte svaren rycks loss från sitt sammanhang och att forskaren har en bra mix mellan 

intervjupersonernas svar och egen kommenterande text. Man brukar tala om en studies 

generaliserbarhet, vilket i en kvalitativ studie kan vara problematiskt eftersom urvalet av 

respondenter sällan sker systematiskt. I en kvalitativ studie kan dock analysen leda fram till en 

förståelse av ett fenomen som kan användas för att förstå snarlika kontexter (Patel och Davidson 

2003:103–106). 

4.3.2 Val av respondenter 

Den här studien baseras på intervjusvar från fyra respondenter som alla arbetar med content 

marketing. Vi ser både för- och nackdelar med att samtliga respondenter arbetar i branschen. De får 

ses som experter på området och vi anser att det ger trovärdighet åt studien. Dock är vi medvetna 

om att eftersom våra respondenter arbetar med just det vi ämnar studera är det troligt att deras svar 

är färgade av detta och får anses subjektiva. Det är därför viktigt att vi är medvetna om detta och 

förhåller oss källkritiska. Generaliserbarheten av studien kan också ifrågasättas eftersom studien 

baseras på ett bekvämlighetsurval och endast fyra respondenters syn på det studerade.  Alvesson 

(2003:28) menar dock att validiteten hos en studie inte nödvändigtvis är högre med större antal 

intervjuer. Vi anser att studien är representativ för contentbranschen eftersom att 

branschorganisationen idag endast består av 26 företag. Vi såg också en tendens till mättnad i 

intervjusvaren, det vill säga att respondenterna hade samma uppfattning på flera frågor. Detta kan 
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ses som ett tecken på att utövare av content marketing ser liknande på de olika branschernas 

utveckling. Denna information är givetvis subjektiv och behandlas som sådan av oss i analysen. 

5 Empiri 

Vi kommer i detta kapitel att presentera en empirisk bakgrund och redovisa resultatet av våra 

intervjuer. 

5.1 Empirisk bakgrund 

För att kunna förstå utvecklingen som content marketing medför i reklambranschen ger vi här en 

kort inledande presentation av tidigare empiriska beskrivningar av reklambranschens utveckling och 

printmedias nedgång. 

5.1.1 Reklambranschens utveckling 

Rust och Oliver (1994:76) menar att reklam så som vi är vana att tänka på den är utdöende. De 

hävdar att utvecklingen av mer interaktiv och snabbare media kommer att ändra hur reklambyråer 

måste utföra sitt arbete. De menar också att branschen måste bredda sig och förändras för att kunna 

specialisera sig på informationsöverföring i de nya mediekanalerna, som sociala medier. Ett skifte har 

skett i och med dessa nya mediekanaler i hur vi tar till oss reklam. Reklamen övergår från att vara 

ofrivillig och påträngande till något vi aktivt väljer att konsumera. Det blir även lättare att nå ut med 

sin kommunikation till sin specifika målgrupp och på så sätt även minska kostnaderna (Rust och 

Oliver 1994:73–74). 

5.1.2 Printmedias nedgång 

Guenther (2011:327) beskriver att tidskrifter är i en gradvis nedåtgående trend och att reklam i 

magasin har minskat från 13,5 procent för ett årtionde sedan till förväntade 8,7 procent 2012. Detta 

kan anses bero på att antalet mediekanaler ökat. Konsumenter spenderar till exempel lika mycket tid 

idag vid mobila enheter som att läsa tidningar och magasin sammanlagt. Industrin ser det som en 

vinst att ett år ha gått mindre i förlust än året innan (Guenther 2011:328).  

Troland (2005:3–4) menar att industrins strategi länge varit att skapa ett impulsbeteende hos kunder, 

men att detta fungerar allt sämre eftersom antalet shoppingtillfällen minskar. Detta är troligtvis en 

följd av att hushåll storhandlar i högre grad än tidigare, och därmed handlar mer sällan. Det är svårt 

att sälja till någon som inte är där (Troland 2005:4). Industrin har fastnat i en bild av konsumenten 
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som en masskonsument, som härstammar från 70-talet. Denna syn på konsumenter stämmer inte 

längre eftersom demografin har förändrats sedan dess (Troland 2005:8). Van Weezel (2009:144) 

menar att samma trend gäller tidningsindustrin som tappar i upplagor samtidigt som 

reklamintäkterna inte ökar. Faktorer som påverkar nedgången är gratistidningar, internet, samt den 

digitala och mobila utvecklingen som gjort att man kan tillgodogöra sig innehåll genom nya kanaler, 

vilket fragmenterar kunder och annonsörer. Industrin har misslyckats med att reagera på den nya 

konkurrensen detta medför och har därför inte kunnat ta del av möjligheterna som internet erbjuder 

(Van Weezel 2009:144). 

5.2 Respondenternas bakgrund i branschen 

Eftersom våra respondenter arbetar i företag av olika storlek och inriktning har de olika bakgrunder 

och erfarenheter som drivit dem till att arbeta med just content marketing. Det framkom dock i 

intervjuerna att det också finns likheter inom contentbranschen. 

Oscar Johansson på Glory Days Media (2013 [intervju]) hade under studietiden en butik i Grebbestad 

på somrarna som sålde Wakeboards. Han märkte ett problem med marknadsföringskanalerna för att 

nå ut till sin målgrupp. Det fanns reklamblad och annonser, men ett problem uppstod eftersom 

butikens målgrupp inte köper lokaltidningen, och därmed inte kommer i kontakt med reklamen. Efter 

ett besök i Åre kom Johansson i kontakt med Magasin Åre som är en säsongstidning för gäster och de 

som bor där och insåg att detta var det som saknades på västkusten. Johansson kom via en 

klasskamrat i kontakt med Johan Börjesson som jobbade på en reklambyrå. De bestämde sig för att 

satsa på projektet och startade West Magazine. I början var det ett sommarjobb, men när studierna 

var avslutade bestämde de sig att satsa helhjärtat på idén och startade tillsammans contentbyrån 

Glory Days Media (Johansson 2013 [intervju]). 

Lena Loheim Kangevik på Bee Production (2013 [intervju]) beskriver hur hon och hennes kollega 

Bosse Jönsson tidigare arbetade på en kundtidningsfirma. De upptäckte att de jobbade bra ihop, men 

var missnöjda med hur arbetssättet såg ut och vad det utvecklades mot. På firman arbetade 

projektledare respektive redaktörer och journalister var för sig, och det var projektledaren som 

skötte kundkontakten trots att det var redaktören som var av betydelse för kunden. De bestämde sig 

för att säga upp sig och startade 2004 Bee Production (Loheim Kangevik 2013 [intervju]). Loheim 

Kangevik (2013 [intervju]) beskriver även att kunderna de hade i det tidigare företaget 

uppmärksammat problemet och följde med till Bee Production. 

Pontus Staunstrup på JG Communication (2013 [intervju]) menar att de som jobbar med content 

marketing antingen kommer från redaktionell kommunikation, som till exempel kundtidningar, eller 
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från digitala miljöer och webbyråer, där man jobbar mycket med användarupplevelser och 

användbarhet. Man har kommit på att innehåll är viktigt och möts i mitten. JG Communication har 

sin bakgrund i redaktionell kommunikation och grundades av journalister. Vad som skiljer JG 

Communication från andra byråer är att de är stora på just det digitala. Kundtidningar är fortfarande 

en viktig del, men fokus har alltmer skiftats till webben och sociala medier (Staunstrup 2013 

[intervju]). Christofer Fager på Spoon Publishing (2013 [intervju]) beskriver också att redaktionell 

kommunikation, med fokus på kundtidningar, var det som contentbranschen fokuserade på när de 

startade sin verksamhet. Det handlade om att göra det journalister gjorde, och många i branschen 

har även en bakgrund som journalister. Fokus låg då främst på målgruppen och att skapa intressant 

innehåll (Fager 2013 [intervju]). 

Gemensamt för de flesta respondenter är att de kommit från redaktionell kommunikation och att 

kundtidningar har varit (och fortfarande är) ett viktigt medel för att nå ut med sitt innehåll. Många 

som jobbar med content marketing är även utbildade journalister eller redaktörer. 

5.3 Kommunikationsbranschens utveckling 

Ett tydligt tecken på att kommunikationsbranschen på senare tid börjat utvecklas till något nytt är att 

branschorganisationen har bytt namn två gånger, först från Marknadstidningsakademin till Sveriges 

uppdragspublicister under 2006 och till Swedish Content Agencies under 2012. Detta gjordes för att 

kommunikationsbranschen i snabb takt utvecklats och fokus har lagts på innehåll. Dessutom har fler 

kanaler blivit viktiga för att effektivt nå ut med innehållet (Swedish Content Agencies [www]). Våra 

respondenter beskriver också att content marketing är en utveckling av redaktionell kommunikation, 

där fokus mer och mer ligger på just innehållet. Staunstrup (2013 [intervju]) menar att det är viktigt 

att tänka på var ens målgrupp finns och att företag ofta försöker nå ut med sina budskap i fel 

mediekanaler. Till exempel är viss media ”inne” under vissa perioder, som social media var under 00-

talet. Finns ens målgrupp där ska man kanske finnas representerad där, men det är inte alltid fallet 

(Staunstrup 2013 [intervju]). Fager (2013 [intervju]) beskriver att deras tv-avdelning har utvecklats 

enormt.  

”Tv-avdelningen fanns inte på kartan för sex år sedan kanske, nu 

omsätter vi över 10 miljoner på tv” (Fager 2013 [intervju]).  

En stor skillnad som content marketing har inneburit för kommunikationsbranschen är behovet av 

kompetens. Förr, när fokus enbart låg på redaktionell kommunikation, behövdes främst personal 

liknande en tidningsredaktion. Med content marketing har kommunikationsbranschen utvecklats till 

att behöva en mycket bredare kompetens. Det skiljer sig hur företagen vi intervjuat tacklar detta. 
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Faktorer som spelar in är sannolikt storlek på företaget samt hur länge de har varit i branschen. Tre 

av fyra respondenter menar att de använder frilansjournalister och hyr in specialkompetens där det 

behövs (Fager, Johansson, Loheim Kangevik 2013 [intervju]). Loheim Kangevik (2013 [intervju]) 

menar att de, eftersom de är en liten organisation, använder specialister till artiklar som kräver det. 

De skriver det som är trovärdigt att skriva och gör det i mån av tid samt i mån av vad som behövs för 

bolagslönsamhet (Loheim Kangevik 2013 [intervju]). Johansson (2013 [intervju]) menar också att de 

använder sig av specialister och att de vill förbli flexibla och fokusera på projektledning. De skriver en 

del själva, men förlitar sig till stor del på ett brett nätverk av frilansjournalister och andra experter 

(Johansson 2013 [intervju]). Fager (2013 [intervju]) menar att de köper in 80–90 procent av 

innehållet till tidningsproduktion, medan de ofta köper in hela filmningar och klippning vid tv-

produktion. De har relevant kompetens på vissa av dessa områden, men är ofta fokuserade på 

projektledning och behöver folk som hjälper dem med enklare uppgifter (Fager 2013 [intervju]). 

Staunstrup (2013 [intervju]) menar att de producerar all content själva, vilket är möjligt på grund av 

att de är medlemmar i en stor koncern. 

5.3.1 Branschutveckling – men inte av reklambranschen 

Hittills när vi har talat om contentbranschens utveckling har vi utgått från att content marketing är en 

utveckling inom reklambranschen. Rust och Oliver (1994) tar upp reklambranschens framtid och 

menar att den måste breddas i och med teknikutvecklingen, då framförallt med internets utveckling. 

Dessa förutsägelser verkar vara korrekta, men det är inte i reklambranschen utvecklingen har skett 

när det gäller content marketing. Content marketing ligger mittemellan den klassiska 

reklambranschen och den klassiska förlagsbranschen. Förlagsbranschen har börjat med 

marknadsföring i form av content marketing (Johansson 2013 [intervju]). Våra respondenter är 

överens om att den klassiska reklambranschen skiljer sig från contentbranschen och att deras 

främsta konkurrenter inte är de traditionella reklambyråerna. Johansson (2013 [intervju]) menar att 

reklambranschen inte riktigt har hängt med i utvecklingen och ser inte heller dem som främsta 

konkurrenter. Det är snarare så att konkurrensen kommer från förlagen (Johansson 2013 [intervju]). 

Reklambyråer arbetar främst med två typer av media: köpt media och förtjänad media. Köpt media 

är till exempel reklamblad eller plats i tv, medan förtjänad media är pr-verksamhet där man skapar 

ett event som genererar intresse så att till exempel en tidning skriver om det (Staunstrup 2013 

[intervju]). Contentbranschen arbetar istället ofta med kanaler som företagen själva äger, till 

exempel Facebooksidor eller kundtidningar (Staunstrup 2013 [intervju]). Fager (2013 [intervju]) 

menar att reklambranschen är nöjd med att nå så långt som att integrera klassisk annonsering med 

digitala kampanjer till multikampanjer. Ett exempel på det är Tommy Nilsson och Marabous 
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samarbete, där han låtsades döpa om sig till Black (Fager 2013 [intervju]). Kampanjen fick relativt 

stor plats i media och kan ses som en lyckad pr-kampanj. 

De flesta respondenterna menar att content marketing är en mer långsiktig satsning av företagen än 

traditionell reklam. Loheim Kangevik (2013 [intervju]) berättar att de har ett- och tvååriga kontrakt, 

medan reklambyråerna oftast bara vet vad de har att göra tre månader framåt. Det är på så sätt 

lugnare att arbeta med content och intresset har alltmer börjat växa på marknaden (Loheim Kangevik 

2013 [intervju]). Fager (2013 [intervju]) menar att contentbyråerna är de som går bäst just nu och har 

en växande marknad. Problemet som reklambyråerna har är att de byggt sin affärsmodell på att man 

behöver köpa plats i medier och att det är det som är den betydande kostnaden (Fager 2013 

[intervju]). Detta överensstämmer med vad Staunstrup (2013 [intervju]) säger, att de egna kanalerna 

är viktiga att satsa på. Fager (2013 [intervju]) menar här också att de inte direkt konkurrerar med de 

traditionella medierna eftersom det är dyrt att köpa reklamplats. Om företagen kan dra ner på den 

kostnaden kan de istället arbeta med egna kanaler (Fager 2013 [intervju]). 

”Att själv bli mediet, (...) det är det som är essensen. Bli en utgivare 

själv” (Fager 2013 [intervju]). 

Det är tydligt att contentbranschen ser sig själva som en egen nisch som ligger mellan 

förlagsbranschen och den traditionella reklambranschen. Eftersom branschorganisationen tidigare 

främst fokuserade på redaktionell kommunikation är det inte förvånande att branschen ser sina 

främsta konkurrenter i just förlagsbranschen. Eftersom att content marketing är ett relativt nytt 

fenomen, speciellt i Sverige, har branschen just börjat förändras. Fokus ligger till stor del fortfarande i 

redaktionell kommunikation och på just kundtidningar. Förklaringen till branschens utveckling idag 

kanske bäst går att utröna i mediebranschens utveckling snarare än i reklambranschens utveckling. 

5.3.2 Tidningsdöden 

I den empiriska bakgrunden påvisas att printmedia är i en kris där upplagorna minskar samtidigt som 

reklamintäkterna inte ökar. Våra respondenter delar också den här synen på printmedias 

misslyckande. 

”Om man kollar på hur magasin och tidningar går idag så är det nedåt. 

(...) [Det blir] mindre och mindre upplagor och man snackar om 

tidningsdöden. Om tio år finns inga tidningar. Det är ju ett 

paradigmskifte nu” (Johansson 2013 [intervju]). 
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Loheim Kangevik (2013 [intervju]) menar att journalister på vanliga tidningar tycker sig ha större 

integritet än uppdragspublicister men att detta nu börjar suddas ut. Det märks på att journalister inte 

vill frilansa för en reklambyrå, men att skriva för en contentbyrå är okej. På samma sätt kan ett 

mediehus inte köpa upp en traditionell reklambyrå, eftersom att deras verksamheter är oförenliga, 

men en contentbyrå går bra (Loheim Kangevik 2013 [intervju]). Det här är något som har börjat ske i 

kommunikationsbranschen, som till exempel med Spoon Publishing, som är en sammanslagning 

mellan Spoon och Tidningskompaniet och som ägs av Bonnier Tidsskrifter (Fager 2013 [intervju]). 

Johansson (2013 [intervju]) menar att content marketing kommer att ta från printmedia. Folk 

kommer alltmer låta bli att köpa en tidning när de får en likvärdig tidning gratis (Johansson 2013 

[intervju]). 

5.3.3 Content – ett hot mot reklambranschen 

Även om man i contentbranschen menar att man inte känner konkurrens från den traditionella 

reklambranschen så utgör contentbranschen ett stort hot mot reklambranschen. Trots att traditionell 

reklam alltid kommer att vara viktig för att skapa igenkänning och uppmärksamhet kan man se att 

mer pengar kommer till content marketing från traditionell reklam (Staunstrup 2013 [intervju]). 

Loheim Kangevik (2013 [intervju]) menar att reklambranschen vill ta sig in i contentbranschen för att 

content växer enormt just nu. En del reklambyråer och pr-byråer har börjat hävda att de också kan 

content, men det krävs journalistisk bakgrund för att göra bra content (Loheim Kangevik 2013 

[intervju]). 

”Reklambranschen är skiträdda och det hade jag också varit om jag var 

dem” (Loheim Kangevik 2013 [intervju]). 

Fager (2013 [intervju]) beskriver det som att reklambranschen inte har DNA:t i sin organisation att 

skapa content. 

Marknadscheferna på företag har börjat få upp ögonen för content marketing som 

marknadsföringsmetod. Traditionellt har content inte legat på marknadsföringsbudgeten, utan på pr-

budgeten som är mycket mindre (Loheim Kangevik 2013 [intervju]). Tidigare i branschen, när fokus 

mest låg på redaktionell kommunikation, fick man nöja sig med en marginell del av budgeten. Med 

skiftet mot content är man ofta istället i marknadsföringens centrum. Marknadscheferna måste börja 

fundera på hur de ska spendera sina pengar, på reklam, pr, eller medieplats (Fager 2013 [intervju]). 

Det är just här content marketing har sin stora potential, att få marknadscheferna att inse att de 

borde fokusera på de egna kanalerna. Loheim Kangevik (2013 [intervju]) menar att branschen just nu 
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är i ett skifte, där contentbyråer får allt större del av marknadsföringsbudgeten på bekostnad av 

reklambyråerna (Loheim Kangevik 2013 [intervju]). 

En av anledningarna till att marknadschefer ännu inte prioriterat content marketing kan ligga i, som 

tidigare nämnt, tidsaspekten för en content marketing kampanj. 

”Marknadscheferna tror inte lika mycket på traditionell reklam, men de 

vill inte vänta tio år” (Staunstrup 2013 [intervju]). 

Staunstrup (2013 [intervju]) menar dock att, även om de satsar på långsiktiga resultat, är det viktigt 

att också jobba med mer kortsiktiga mål. En content marketing-kampanj bör ge resultat efter sex 

månader eller ett år (Staunstrup 2013 [intervju]). 

5.4 Content marketing vs traditionell reklam 

Staunstrup (2013 [intervju]) beskriver att bra content skapas när hänsyn tas till affärsmål, 

målgruppens behov, och varumärket. Det största fokuset läggs på målgruppen och det är viktigt att 

förstå målgruppens behov och vad man vill kommunicera till sina kunder. Johansson (2013 [intervju]) 

menar att nyckeln med content marketing är att det är på kundens villkor. Staunstrup (2013 

[intervju]) hävdar att traditionell reklam sker på företagets villkor och att budskapet därmed riskerar 

att gå förlorat eftersom målgruppen inte nödvändigtvis vill ha eller behöver informationen. Fager 

(2013 [intervju]) berättar att det gäller att hitta balansen mellan företagets marknadsintresse och 

mottagarens contentintresse. Detta kan åstadkommas genom att ha en klar idé om vad målgruppen 

vill ha. Johansson (2013 [intervju]) menar också att det är viktigt att få lojala kunder eftersom det är 

billigare än att rekrytera nya. 

Rust och Oliver (1994) beskriver att det blir allt lättare att nå ut med sin kommunikation till sin 

specifika målgrupp. Johansson (2013 [intervju]) tar Ica som ett föredöme på detta. När en kund, som 

använder Icas kundkort, gör ett köp registreras detta köp i en databas. På så sätt kan kunden få 

individuellt riktade reklamblad med rabatter på det som de ofta köper. Samma metod används också 

vid skapandet av content marketing. Till exempel kan ett företag som ger ut en kundtidning välja att 

rikta innehållet specifikt efter vad kunden köper. På detta sätt kan man till exempel byta ut rena 

reklamsidor mot content som är specifikt riktade till individen (Johansson 2013 [intervju]). 

Våra respondenter är eniga om en faktor som kan användas för att förklara varför content marketing 

just nu är en växande trend, nämligen den reklamtrötthet som traditionell reklam medför. 

Staunstrup (2013 [intervju]) beskriver att traditionell reklam inte har så stor genomslagskraft längre 

och att många väljer att undvika den. Med internets utveckling har ett skifte skett i hur vi tar till oss 
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reklam. Tidigare kunde företagen kommunicera de budskap de ville till konsumenterna. Idag sker det 

allt mer på konsumentens villkor och det är snarare så att det är konsumenterna som tar kontakt 

med företaget när de är intresserade av dess tjänster. Idag inleds 94 procent av alla köpprocesser 

med en googling och det är genom att skapa relevant innehåll man har chansen att tidigt komma in i 

den här processen (Staunstrup 2013 [intervju]). Återigen gäller det som Johansson sa om att nyckeln 

med content marketing är att det sker på kundens villkor. Reklambruset är mycket högre idag och 

det finns reklam överallt. Det gäller att komma in under reklamgarden (Johansson 2013 [intervju]. 

Dessa iakttagelser stämmer med Rust och Olivers (1994) tankar som antyder att reklam blir något 

som vi aktivt väljer att konsumera istället för något påträngande vi inte vill ha. 

5.5 Branschens framtid 

För att få en bild av framtiden för content marketing frågade vi våra respondenter om deras syn på 

branschens framtid. Det framkom att det finns både hot och möjligheter som är värda att diskutera. 

Det gäller som Johansson (2013 [intervju]) sa att komma under reklamgarden. Loheim Kangevik 

(2013 [intervju]) menar att det gäller att vara trovärdig och att konsumenterna ska tycka att 

informationen är kul, även om det kommer från ett företag. 

Ett möjligt hot mot contentbranschen som flera av respondenterna påpekar är dock risken med dålig 

content. Fager (2013 [intervju]) beskriver att tillverkning av dåligt innehåll riskerar att ge branschen 

ett dåligt rykte och att marknaden riskerar att bli mättad. Johansson (2013 [intervju]) menar också 

att det finns en risk för mättnad om allt fler företag inom samma bransch börjar ge ut liknande 

innehåll till sina kunder. Detta är en risk för företagen som står bakom contentkampanjen. 

Konkurrensen blir då mellan företag att ge ut mest intressant innehåll vilket skulle kunna leda till en 

kvalitetsökning. Det finns dock även risk att konsumenten blir avtrubbad på samma sätt som med 

traditionell reklam idag. 

Ett annat hot som framkommer, som har att göra med skapandet av dålig content, är de negativa 

effekterna en avbruten kampanj kan ge. Staunstrup (2013 [intervju]) beskriver att flera företag 

började med bloggar och skapade några poster, för att sedan glömma bort dem. Det leder till att 

kunderna ser att företaget inte lägger energi på det. Fager (2013 [intervju]) menar att det upplevs 

som oseriöst att avbryta en content marketing kampanj medan man i traditionell reklam kan välja att 

göra det utan problem. 

Ett tredje hot som Fager (2013 [intervju]) tar upp är att content marketing idag bygger mycket på 

printmedia. Det är en nedåtgående trend i hela världen och det är inte säkert att tidningarna 
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kommer att ersättas av digitala motsvarigheter. Det kan istället bli så att det sprids ut på fler kanaler 

(Fager 2013 [intervju]). 

Det finns även möjligheter inom contentbranschen och Fager (2013 [intervju]) menar att vem som 

helst idag, på grund av mediebranschens nedgång, kan starta sin egen mediekanal. Företag har just 

börjat inse att de kan göra som Red Bull och starta sina egna mediehus, och contentbyråer är de som 

får hjälpa företagen med detta (Fager 2013 [intervju]). Staunstrup (2013 [intervju]) berättar att 

branschen utvecklas så snabbt idag i och med att nya kanaler, exempelvis nya sociala medier, dyker 

upp. Teknikutvecklingen går väldigt fort framåt och det gäller att hänga med. Det går inte att leva på 

det man kan just nu utan i och med den ständiga förändringen krävs en bred kompetens. Det är 

därför inte säkert att det är just content man kommer att tala om (Staunstrup 2013 [intervju]): 

”Jag tror att content marketing i betydelsen leverera bra innehåll styrt 

från dina affärsmål som skapar kundnytta, det kommer finnas kvar. Sen 

om några år kanske vi sitter här och jobbar med någonting som kallas 

för någonting helt annat, som har mer inslag av (...) varumärke, vissa 

inslag av marknadsföring, men jobbar med digitala kanaler som ser helt 

annorlunda ut” (Staunstrup 2013 [intervju]). 

6 Analys 

Vi kommer i det här kapitlet att analysera empirin utifrån de valda teorierna om 

organisationsförändring och relationship marketing. Vi kommer att strukturera kapitlet utifrån de sex 

valda faktorerna som leder till framgångsrik relationship marketing och samtidigt relatera dem till 

faktorer som påverkar organisationsförändring. Vi vill belysa skillnaden mellan content marketing och 

traditionell reklam för att analysera förändringsprocesser inom reklambranschen. Vi vill återigen 

påpeka att skillnader som framkommer inte kan ses som absoluta eftersom vår studie bygger på 

contentbranschens syn på reklambranschen. Däremot baserar vi vår analys av reklambranschens och 

mediebranschens förändring på tidigare forskning. 

6.1 Relationsfaktorer 

Content marketing är enligt våra respondenter en mer långsiktig satsning än traditionell reklam. Det 

är viktigt att content marketing sker på kundens villkor. Det gäller att hamna under reklamgarden 

och att verka trovärdig. På så sätt är det viktigt att bygga en relation till kunden. Det är även billigare 

att ha kvar gamla kunder än att skapa nya. Traditionell reklam kan lyckas attrahera kunden (Grönroos 

1994), men det sker fortfarande till stor del på företagets villkor. Det byggs ofta ingen längre relation 
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till kunden utan fokus ligger ofta på en transaktion i taget enligt 4P-modellen. Det upplevs enligt 

Fager (2013 [intervju]) som oseriöst att avbryta en content marketing-kampanj vilket kan kopplas till 

vikten av åtaganden och tillit i relationship marketing (Morgan och Hunt 1994). En traditionell 

reklamkampanj går bra att avbryta, vilket kan kopplas till synen på transaktioner i 4P-modellen. 

Printmedia har länge romantiserat bilden av konsumenten som en masskonsument, vilket kommer 

från de demografiska förhållandena på 70-talet (Troland 2005). Under samma tid var den rådande 

synen på marknadsföring just 4P-modellen och marketing mix, som utgår från enskilda transaktioner. 

Sedan dess har den teknologiska utvecklingen gått snabbt framåt och antalet mediekanaler har ökat 

markant, speciellt med internets utveckling. Weick och Quinn (1999) beskriver att episodiska 

organisationsförändringar ofta utlöses av teknologisk utveckling och menar även att organisationer 

som upplever framgång under en period ofta blir ouppmärksamma på behovet att förändras. Det är 

därför inte orimligt att anta att printmedia har genomgått en episodisk förändring när fokus inom 

marknadsföring allt mer har lagts på vikten av relationer och teknologiutvecklingen har lett till fler 

mediekanaler. Reklambranschen har enligt våra respondenter inte hängt med i utvecklingen. En 

förklaring på detta skulle kunna vara att reklambranschen fortfarande har kvar fokus på enskilda 

transaktioner, vilket skulle kunna tyda på att de inte genomgått samma kris som gör att de behöver 

en episodisk förändring. De följer givetvis med i den teknologiska utvecklingen och finns med i nya 

mediekanaler, förändringen är dock inte revolutionerande utan får ses som kontinuerlig. 

6.2 Resursfaktorer 

Den främsta skillnaden mellan contentbyråer och reklambyråer när det gäller resursfaktorer är enligt 

våra respondenter att contentbyråerna har journalister, vilket vi tolkar som en unik resurs för 

contentbranschen i enlighet med Hunt et al. (2006). Den här resursen är viktig för att skapa bra 

content och har kommit till contentbyråer från mediebranschen. Reklambyråer menar, enligt våra 

respondenter, att även de kan skapa bra innehåll men detta motsägs av det faktum att de inte har 

journalister och att journalister av integritetsskäl inte vill jobba med reklam. 

Ur ett organisatoriskt synsätt kan man säga att både mediebranschen och reklambranschen arbetar 

med de resurser som de har. Förändringar inom dessa branscher får därför ses som kontinuerliga om 

de ens existerar. Vi ser dock tecken på att mediebranschen haft problem att integrera sina resurser 

enligt Van Weezel (2009) då en av våra respondenter beskriver att denna problematik var det som 

ledde henne till att börja i contentbranschen (Loheim Kangevik 2013 [intervju]). Contentbyråer har 

växt fram ur redaktionell kommunikation till följd av teknologisk utveckling i kombination med 

misslyckandet att integrera mediebranschen som Van Weezel (2009) påpekar är viktigt för 
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organisationsstrukturen. Enligt DiMaggio och Powell (1983) kan man se denna utveckling som att 

mediebranschen närmar sig reklambranschen, via content marketing. Det är ett tecken på isomorfi 

inom fältet. Contentbyråerna är ofta integrerade (Van Weezel 2009) eftersom personalen ofta har 

både journalistisk kompetens och är projektledare. Däremot behövs ytterligare kompetens ofta i 

form av frilansjournalister och andra experter. 

6.3 Kompetensfaktorer 

Det är viktigt att känna sin målgrupp oavsett marknadsföringsmetod. En skillnad som våra 

respondenter lyfter fram i content marketing och traditionell reklam är att man med content 

marketing försöker få kunderna att skapa sina egna kanaler där man publicerar sin content. 

Traditionell reklam, framkommer det, utgår från att köpa medieplats för att synas istället. Skillnaden 

kan då även tolkas som att traditionell reklam mer används för att skapa igenkänning och 

uppmärksamhet medan content marketing skapar något slags värde för kunden. Båda sätt att se på 

det är relevanta men tjänar till olika syften. 

Reklamtröttheten innebär dock att mycket av den traditionella reklamen inte når fram. Detta är en 

faktor som både våra respondenter och annan forskning belyser. Att hamna under reklamgarden 

idag går ut på att tillföra något av värde och att få mottagaren intresserad. Att ha journalister som 

resurs är därför en styrka som content marketing har. Journalister är vana att tänka på målgruppen 

och skapa intressant innehåll. Mediebranschen har alltid haft detta som styrka och när de går in i 

contentbranschen och därmed börjar med marknadsföring själva får reklambranschen en konkurrent.  

Enligt Loheim Kangevik (2013 [intervju]) leder detta till att reklambranschen tappar i och med att de 

får allt mindre del av reklambudgeten. Mediebranschen närmar sig alltså reklambranschen och enligt 

Weick och Quinn (1999) är omgivningen en av fem faktorer som kan sätta igång förändringsprocesser. 

Det stämmer också med härmande isomorfi, där mediebranschen alltmer börjar likna 

reklambranschen (DiMaggio och Powell 1983). Mediefragmenteringen, med allt fler kanaler, samt 

ökad konkurrens inom mediebranschen leder även enligt Van Weezel (2009) till behovet av att skapa 

innehåll som gynnar annonsörers intressen. Detta passar väl in med utvecklandet av contentbyråer. 

En viktig faktor att belysa är just att reklambranschen och mediebranschen står i beroendeställning 

till varandra. Reklambranschen är beroende av mediebranschen för att synas. Mediebranschen är 

beroende av reklambranschen för finansiering. Eftersom att printmedia går dåligt är den här 

relationen problematisk då ungefär hälften av intäkterna för en tidning kommer från reklam (Van 

Weezel 2009). Det är troligt att de båda branscherna på grund av sitt beroendeförhållande börjar 

efterlikna varandra (DiMaggio och Powell 1983). 
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6.4 Interna marknadsföringsfaktorer 

Idag tar många företag hjälp av contentbyråer (eller reklambyråer) för att skapa content. Content 

marketing bygger mycket på att arbeta med egna kanaler som till exempel en Facebooksida eller en 

blogg. Teknikutveckling och ökat antal mediekanaler har gjort att det är viktigare för företag att 

inkorporera sina anställda i marknadsföringsprocessen. Större företag har nu börjat skapa sina egna 

mediehus för att själva bli medieutgivare. Det finns här ett samband mellan relationship marketing 

och organisationsförändring. Det gäller, enligt Hunt et al. (2006), att anpassa företagskulturen för att 

anpassa sig till nya marknadsföringsstrategier. Nyckelpersonalskiften och strategi är två faktorer som 

Weick och Quinn (1999) menar kan utlösa en episodisk organisationsförändring. 

Om vi ser på det utifrån medie- och reklambranschen och deras förmåga att anpassa sig till content 

marketing som marknadsföringsmetod är det återigen journalister som resurs som skiljer dem åt. 

Mediebranschen är på så sätt bättre anpassad för content marketing och har inte behov av en större 

förändring utan kan kontinuerligt transformera sina resurser mot content marketing. 

Reklambranschen får problem att konkurrera inom content om vi utgår från att det krävs journalister 

för att producera content, vilket påvisas enligt vår empiri. 

6.5 Informationsteknologiska faktorer 

De informationsteknologiska faktorerna är viktiga för både content marketing och traditionell reklam. 

Den teknologiska utvecklingen har lett till en ökad möjlighet att lära känna sin kund bättre. Databaser 

med kunders köpvanor används i stor utsträckning inom reklam idag. Både content marketing och 

traditionell reklam använder sig av dessa faktorer för att kunna skapa bättre relationer till sina 

kunder och att bättre kunna rikta reklam utifrån kundens intressen. Den teknologiska revolutionen, 

med datorisering och internets utveckling, har redan påverkat organisationer och förändrat dem. 

Teknikutvecklingen går dock fort framåt även idag och det gäller att vara redo för förändringar. Med 

Weick och Quinns (1999) syn på organisationsförändring kan dagens utveckling inom 

informationsteknologi ses som kontinuerlig. Den utgörs inte av planerade förändringar och det sker 

inga revolutionerande utbyten från gammalt till nytt. Det bygger istället på små förändringar och 

förstärkningar av existerande kunskap. Det gäller för både contentbyråerna och reklambyråerna att 

skapa värde för sina kunder. Hur man gör det skiljer sig dock åt som tidigare nämnts. 

6.6 Marknadstillförselfaktorer 

De faktorer som tillförs en marknad som skapar värde för en kund skiljer content marketing från 

traditionell reklam. Med skapandet av content vill företag ge slutkunden någonting som denne är 
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intresserad av och vill ta del av. Traditionell reklam går istället ut på att skapa igenkänning och 

påminna kunden om att företaget finns. Detta sker ofta på företagens villkor och det är inte alltid 

kunden vill ha informationen vilket kan göra att budskapet går förlorat. 

Att ha kunskap om sin målgrupp är viktigt för att kunna skapa värde för sin kund. Det gäller att skapa 

ett starkt varumärke, vilket kräver åtagande och tillit i relationen mellan företag och kund (Morgan 

och Hunt 1994). Det gäller att skapa lojala kunder eftersom att det är billigare att ha kvar sina 

befintliga kunder än att nå ut till nya. Traditionell reklam har svårt att komma in under reklamgarden 

och upplevs inte som trovärdig (Abel 2012:11). Däremot kan den enligt våra respondenter användas 

till att just påminna kunden om ett märkes existens. Med content marketing har företagen möjlighet 

att nå sina kunder tidigare i köpprocessen. Eftersom det idag sker alltmer på kundens villkor är det 

oftare kunden som tar kontakt med ett företag för att ta del av deras produkter eller tjänster. Det 

innebär att vikten av relevant innehåll ökar och genom att ha det kommer man också under 

reklamgarden. Däremot riskerar man att misslyckas om innehållet är dåligt och kampanjen får då 

istället motsatt effekt. 

6.7 Sammanfattning av analys 

Vi ser tecken på att mediebranschen har genomgått en större förändring än reklambranschen för att 

anpassa sig till content marketing som marknadsföringsmetod. De största skillnaderna som påvisats i 

den här studien i medie- respektive reklambranschen ligger i relationsfaktorer och 

kompetensfaktorer, där mediebranschen genomgått episodiska förändringar (se tabell 3). I dessa fall 

har mediebranschen troligtvis en fördel när det gäller content marketing. Skillnader som studien 

påvisar mellan traditionell reklam och content marketing, när det gäller relationsfaktorer, är att 

traditionell reklam främst bygger på transaktioner medan content marketing bygger på relationer. 

För att kunna skapa innehåll som mottagare vill ha är det viktigt att tänka på målgruppen, vilket 

journalister är bra på. En resurs som våra respondenter menar att medie- och contentbranschen har, 

men reklambranschen saknar, är just journalister. På grund av printmedias nedgång och beroendet 

mellan medie- och reklambranschen har contentbranschen vuxit fram som en brygga mellan 

branscherna. 

Faktorer för relationship 
marketing  

Förändring i mediebranschen 

(episodisk eller kontinuerlig) 

Förändring i reklambranschen 

(episodisk eller kontinuerlig) 

Relationsfaktorer  Episodisk Kontinuerlig  

Resursfaktorer  Kontinuerlig  Kontinuerlig  

Kompetensfaktorer  Episodisk Kontinuerlig  
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Interna 

marknadsföringsfaktorer  

Kontinuerlig  Kontinuerlig  

Informationsteknologiska 

faktorer 

Kontinuerlig  Kontinuerlig  

Marknadstillförselfaktorer * * 

Tabell 3 Ifylld analysmatris. (* Ej relevant ur organisationsförändringssynpunkt) 

Om man ser de tre branscherna som ett organisatoriskt fält enligt DiMaggio och Powell (1983) kan 

man se tecken på isomorfi. Mediebranschen börjar likna reklambranschen och använder sina 

resurser till att skapa reklam. Detta sker via contentbranschen, eftersom att journalister av 

integritetsskäl inte vill jobba direkt med reklam. Reklambranschen har inte möjlighet att på samma 

sätt närma sig mediebranschen eftersom de saknar journalister som resurs. Det funna sambandet 

åskådliggörs i figur 2 nedan. 

 

Figur 2 Funnet samband mellan branscherna. 

Figur 2 är en uppdatering av figur 1 där vissa samband är brutna. Mediebranschen kan inte direkt 

verka i reklambranschen eftersom att deras verksamheter är oförenliga (Loheim Kangevik 2013 

[intervju]). Det är rimligt att anta att detta även gäller från reklambranschen till mediebranschen. 

Mediebranschen har dock, som konstaterats, förändrat sin organisation för att vara bättre anpassade 

till reklambranschen. Contentbranschen har liknande kompetens och resurser som mediebranschen, 

vilket gör utbytet mellan mediebranschen och contentbranschen enkelt. De har också 

målgruppstänket som behövs för att komma under reklamgarden och har förstått vikten av att skapa 

relationer till kunderna. Det är möjligt att det är avsaknaden av detta och resursen journalister som 

gör att reklambranschen inte på ett trovärdigt sätt kan ta sig in i contentbranschen. 
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7 Diskussion och slutsats 

Syftet med den här studien har varit att utreda hur och varför kommunikationsbranschen påverkas 

och eventuellt förändras i och med content marketing som marknadsföringsmetod. Vi kan se ur 

analysmatrisen att content marketing har en närmare koppling till utvecklingen inom 

mediebranschen än inom reklambranschen. Vikten av integration inom media har, genom 

teknologisk utveckling och utökandet av mediekanaler, lett till att innehållet måste skapas utifrån 

annonsörernas intressen. Vi menar att contentbranschen är en naturlig utveckling av 

mediebranschen som skett på grund av beroendeställningen mellan media och reklam. 

Mediebranschen i form av printmedia har länge varit på nedgång och det är delvis på grund av detta 

som de har tagit steget mot marknadsföring. På grund av beroendeställningen mellan 

mediebranschen och reklambranschen påverkas sannolikt också reklambranschen negativt. 

Ett stort hinder för reklambranschen är enligt våra respondenter att de saknar journalister som 

resurs. De påstår dock att de kan producera relevant innehåll och verkar därför inte se ett behov av 

förändring. Enligt vår undersökning kommer dock contentbyråerna ta en allt större del av 

marknadsföringsbudgeten, vilket borde vara en anledning för reklambranschen att förändras. 

Mediebranschen har redan haft sin strukturella kris och utvecklats åt marknadsföringens håll. Det har 

dock varit enkelt på vissa punkter att röra sig åt just content marketing eftersom de redan haft 

målgruppstänket och den journalistiska bakgrunden. Reklambranschen, menar vi, får det svårare att 

förändras mot content marketing som marknadsföringsmetod eftersom de saknar den här 

kompetensen och inte heller verkar ha möjligheten att skaffa den. Hur reklambranschen ska tackla 

dessa problem är svårt att sia om, vi menar dock att de inom en snar framtid mycket väl kan stå inför 

en strukturell kris som de måste reagera på. Studien visar dock att traditionell reklam behövs för att 

skapa märkesigenkänning, vilket alltid kommer vara en viktig del av marknadsföring. 

Eftersom det är viktigt att komma under reklamgarden idag går mycket av den traditionella 

reklamens information förlorad och missar delvis sitt syfte. För att väcka intresse hos en potentiell 

kund fungerar 4P-modellen, med transaktioner i fokus, idag väldigt dåligt. Däremot behövs den 

traditionella reklamen för att skapa igenkänning och uppmärksamhet. Det är på grund av att den 

traditionella reklamen inte längre väcker uppmärksamhet som content börjar ta en allt större del av 

marknadsföringsbudgeten. Detta leder i sin tur till att pengar försvinner från transaktionsbaserad 

marknadsföring till relationsbaserad marknadsföring som content marketing. 

Ytterligare en skillnad mellan content marketing och traditionell reklam som studien visar är att 

content marketing är en mer långsiktig satsning. Detta gör att en relation kan byggas mellan företag 
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och kund, där åtaganden och tillit stärks vilket medför att kunden blir mer lojal och varumärket stärks. 

Traditionell reklam har enligt våra respondenter en mer kortsiktig strategi och därför möjlighet att 

inledningsvis attrahera en potentiell kund, men inte att skapa en långvarig relation. Detta är 

ytterligare ett tecken på att traditionell reklam idag mest fungerar som en påminnelse om att 

varumärket finns. Traditionell reklam sker även enligt våra respondenter på företagens villkor och 

har att göra med synen på konsumenten som en masskonsument, som Troland (2005) beskriver. 

Detta stämmer enligt oss också väl in med transaktionssynen i 4P-modellen. Även om 

reklambranschen har förändrats, som Rust och Oliver (1994) beskriver som ett måste, genom att 

man idag når ut i fler kanaler, har man inte lyckats med det väsentligaste. Reklamen fortsätter att 

vara påträngande och ofrivillig. Content marketing sker istället, menar våra respondenter, på 

konsumentens villkor och går ut på att tidigt skapa en relation med kunden och förse denne med 

trovärdigt och intressant innehåll. 

Ett av målen med content marketing är att kunna publicera sitt innehåll i egna kanaler. Redan idag 

finns det företag som har egna mediehus som både producerar och publicerar sitt content. Än så 

länge är det bara stora företag som har satsat fullt ut på det, troligtvis av ekonomiska skäl. För 

contentbranschen i Sverige idag är detta en stor möjlighet eftersom de flesta företagen behöver 

hjälp att komma igång. På längre sikt kan det gå över till att bli ett hot eftersom att alla företag 

kommer att vara självgående och ha relevant kompetens att skapa sitt eget content. Det ligger dock 

troligtvis långt in i framtiden. 

Om printmedias kris går över i annan media, vilket inte är helt otroligt då till exempel tv-branschen 

kan stå inför en strukturkris, blir det än viktigare att själv kunna styra över sina kanaler. Att köpa 

medieplats är idag det i särklass dyraste med reklam. Eftersom att traditionell reklam i stort bygger 

på just det har content marketing även här en fördel enligt våra respondenter. Reklambranschen är 

alltså beroende av andra medier vilket innebär att kriser inom dessa även påverkar reklambranschen, 

något som inte berör content marketing. 

Något som dock berör content marketing är nackdelen som dålig content för med sig. Enligt oss finns 

det här två saker som kan gå fel. Antingen att företagen till exempel låter sina anställda blogga eller 

startar en Facebooksida och lägger upp irrelevant content eller att reklambyråer skapar content, utan 

att ha relevant kunskap om hur det bör göras. 

Ett annat hot mot contentbyråerna är printmedias nedgång. Eftersom att content marketing är en 

utveckling av redaktionell kommunikation och relativt nyss börjat fokusera mer på innehåll bygger 

mycket idag på skapandet av kundtidningar. Om antalet upplagor fortsätter gå nedåt finns det risk 
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att det inte ersätts av en digital motsvarighet. Teknikutvecklingen och mediefragmenteringen är idag 

så snabb att det är svårt att veta vad som kommer att fungera i framtiden. 

7.1 Slutsats 

Kommunikationsbranschen har utvecklats till att idag fokusera mer på innehållet i reklambudskap. 

Det blir allt viktigare att få kunder att själva vilja ta del av reklambudskap och detta kan ske genom 

att fokusera på målgruppens behov. Contentbranschen börjar ta en allt större del av reklambudgeten 

vilket gör att reklambranschen påverkas på så sätt att marknaden för traditionell reklam troligtvis 

kommer att bli mindre och mindre i och med att content marketing som marknadsföringsmetod ökar. 

Faktorer som förklarar varför detta sker är reklamtrötthet och behovet att komma under 

reklamgarden. Enligt våra respondenter inom contentbranschen har reklambranschen heller inte 

möjlighet som det ser ut idag att ta sig in i contentbranschen, utan måste hitta en annan väg för att 

komma under reklamgarden. Content marketing är enligt contentbranschen ett hot för 

reklambranschen som reklambranschen inte kan svara på. 

Content marketing skiljer sig från traditionell reklam i sättet att se på kunden. Traditionell reklam 

fokuserar på enskilda transaktioner medan content marketing bygger relationer till kunden. 

Traditionell reklam bygger också till stor del på köpt media medan content marketing bygger på de 

egna kanalerna. Eftersom man idag inte kan se kunden som en masskonsument och eftersom 

medieplats är dyrt är det troligt att content marketing är en marknadsföringsmetod som har 

framtiden för sig. Is content king? Det kan mycket väl vara så. En sak som verkar säker är att fokuset 

på innehåll är här för att stanna! 

7.2 Studiens begränsningar och förslag på framtida forskning 

En begränsning som denna studie har är att den baseras på empiri insamlad från enbart 

contentbyråer. Det gör dels att informationen kan ses som subjektiv, dels att reklambranschens syn 

inte har undersökts. Vi anser ändå att studien ger en relevant inblick i hur kommunikationsbranschen 

ser ut och fungerar samt hur förändringen har påverkat och kommer att påverka framtiden för 

branschen. Det vore givetvis intressant att även ta hänsyn till reklambranschens syn på content 

marketing i framtida studier. Det vore också intressant att studera hur företagen ser på content 

marketing som marknadsföringsmetod och att närmare studera effekten som content marketing har 

på mottagare jämfört med traditionell reklam. 
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Appendix A: intervjumall 

 Berätta om ert företag och din roll i företaget. Arbetsuppgifter? 

 (Vad har du för roll i Swedish Content Agencies?) 

 (Vad skiljer Swedish Content Agencies från Sveriges kommunikationsbyråer?) 

 (Branschorganisationen har just bytt namn, varför? Skifte i fokus?) 

 Vad har du/ni för bakgrund? Reklam/media? 

 Hur fick ni in foten i content marketing? 

 Vilka kunskaper behöver ni i företaget? 

 Varför content marketing? 

 Vad är det för skillnad mellan en reklambyrå och en contentbyrå? 

 Vad är det för skillnad mellan ett medieföretag och en contentbyrå? 

 Upplever du att reklambranschen har förändrats i och med content marketing? I så fall hur? 

 Hur har ert företag förändrats? På vilket sätt?  

 Vad menas med redaktionell kommunikation? 

 Hur skapar man content? Gör ni den själva? Köps den? Hur fungerar detta? 

 Hur tar ni reda på vilken content som era kunders kunder är intresserade av? 

 Hur har era kunders marknadsföringsbehov ändrats sedan ni började i branschen?  

 Hur säljer ni in content marketing hos ett företag? Är det svårt att få företag att satsa på 

saker som inte ger avkastning direkt (traditionell reklam?) eller är det content de vill ha när 

de kommer till er?  

 Hur dyrt är content marketing jämfört med traditionell reklam?  

 Är det någon skillnad i de tjänster som små respektive stora företag köper av er? I så fall vad?  

 Är content marketing effektivare än traditionell reklam? Hur mäts det i så fall? 

 Hur ser framtiden ut för content marketing? 

 


