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Sammanfattning 
Företagskulturen har förändrats i Sverige och det blir vanligare att startupföretag 
etablerar sig på marknaden. Dessa startupföretag lider av strukturella begränsningar 
gällande resurser och tillgångar. Samtidigt konkurrerar de på en marknad bland större, 
mer etablerade företag. Ett påtagligt problem uppstår när en växande företagsform, som 
gynnar marknaden och den övergripande samhällsnyttan, tvingas möta dessa 
utmaningar på grund av den särskilda företagsformens utgångspunkter. Av denna 
anledning är det viktigt att finna kostnads- och resurseffektiva lösningar för dessa 
företag att använda sig av för att företagsformen fortsatt skall vara attraktiv för 
företagare. 
 
Samtidigt har den externa innehållsmarknadsföringen genomgått revolutionerade 
utvecklingar gällande teknologiska framsteg och kostnadseffektiva lösningar. 
Storytelling är ett växande strategiskt verktyg, som vuxit sig starkt och ämnar uppnå 
genomslag bland konsumenter. Tidigare forskning påvisar att människan lättare tar in 
och memorerar intryck när de paketeras som berättelser och marknadsförare försöker 
dra nytta av detta genom storytelling inom deras externa kommunikation. Men tidigare 
forskning gällande sambandet mellan startupföretags marknadsföring och 
litteraturvetenskaplig berättandeteknik är svag och vi vill därför skapa en förståelse för 
hur storytelling används av startupföretag inom den externa innehållsmarknadsföringen.  
 
Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi, med en design där fokus läggs vid 
kontextuell beskrivning. Empiriinsamlingen består av åtta stycken semi-strukturerade 
intervjuer med startupföretag i tillväxtfasen. Samtliga av de intervjuade företagen 
använder sig av storytelling inom deras externa innehållsmarknadsföring.  
 
Det sammanställda empiriska resultatet analyseras utifrån genererade huvudteman vilka 
skapar en kontextuell bild av den verklighet som undersöks. Fem huvudteman genereras 
och skapar en helhetsbild kring de intervjuade företagens arbete kring storytelling. 
Vidare analyseras dessa teman ingående och med flera olika underliggande aspekter 
vilka redogörs för analysen.  
 
Resultatet visar att startupföretag använder sig av olika strategier inom storytelling för 
att nå genomslag bland konsumenter. En övergripande åsikt att storytelling är ett 
effektivt verktyg inom marknadsföring för företag med begränsade resurser. 
Startupföretag gör aktiva val i deras strategier gällande storytelling, vilka åläggs olika 
vikt vid de huvudteman som genereras.  
 
Mer generella slutsatser innefattar att litteraturvetenskapliga berättartekniker inte 
används effektivt eller i större utsträckning bland startupföretagen. Det finns ett stort 
intresse för storytelling men begränsade resurser och kunskap att utnyttja. De digitala 
kanalerna har vuxit sig starka och erhållit en större betydelse inom den externa 
innehållsmarknadsföringen. Slutligen påvisar denna studie att startupföretag 
kommunicerar på olika sätt, beroende på om de riktar sig mot företag eller 
slutkonsument.  
  



 

Abstract 
The corporate culture has changed in Sweden and it has become more common that 
start-up companies establish their presence of the market. These start-up companies 
suffer from structural limitations concerning assets and resources. At the same time they 
are competing on a market, amongst larger, more well established companies. A 
problem arises when a growing type of enterprise, which stimulates the market and the 
overall societal benefit, is forced to face these challenges because of start-up company’s 
characteristics. Because of this, it is important to find cost- and resource efficient 
solutions for these companies to make use of so that start-up companies can continue to 
be attractive for entrepreneurs.  
 
At the same time, the external content marketing has gone through revolutionary 
developments concerning technological progress and cost efficient solutions. 
Storytelling is a growing strategic tool that has grown strong and is used to achieve 
impact amongst consumers. Earlier research suggest that humans have an easier time to 
take in and memorize impressions when the impression is packaged and presented in the 
form of a story and that marketers are trying to make use of this through storytelling 
within their content marketing. But earlier research into the subject of relationship 
between marketing and literary studies is weak, and therefore we want to create an 
understanding for how storytelling is used by start-up companies within their external 
content marketing.  
 
The study is based on a qualitative research strategy with a design that focuses on 
contextual description. The empirical results are based on eight semi-structured 
interview with start-up companies in the growth-phase. All of the companies that are 
interviewed deal with storytelling within their external content marketing.  
 
The empirical results were analysed on the basis of generated themes, which create a 
contextual picture of the reality that is being studied. Five themes were generated and 
create the entirety of the interviewed companies work concerning storytelling. 
Furthermore, the themes were analysed in detail with several underlying aspects, which 
are made clear in the analysis.  
 
The results show that start-up companies use several different strategies concerning 
storytelling, in order to reach impact among consumers. An overarching view is that 
storytelling is an effective tool within marketing for companies with limited resources. 
Start-up companies make active choice in their storytelling strategies, and are given 
different focus depending on which company it is.  
 
More general results show that storytelling techniques based on literary studies are not 
used effectively or extensively among start-up companies. There is a big interest for 
storytelling but limited resource and knowledge to make use of. The digital channels 
has grown strong and received a larger roll and meaning within the external content 
marketing. Finally, the study shows that start-up companies communicate in different 
ways. Depending on whether they focus on companies or consumers.  
 
 
  



 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ...................................................................................................................... 1 

1.1. Problembakgrund ............................................................................................................ 1 
1.2. Problem- och syftesformulering ..................................................................................... 4 

1.2.1. Huvudsyftesformulering ............................................................................................. 5 
1.2.2. Problemformulering .................................................................................................... 5 
1.2.3. Delsyftesformulering .................................................................................................. 5 

2. Studiens utgångspunkter ........................................................................................... 6 
2.1. Ämnesval ........................................................................................................................... 6 
2.2. Perspektiv ......................................................................................................................... 7 
2.3. Förförståelse ..................................................................................................................... 8 

2.3.1. Teoretisk förförståelse ................................................................................................ 8 
2.3.2. Praktisk förförståelse .................................................................................................. 8 

2.4. Kunskapssyn ..................................................................................................................... 8 
2.5. Ontologisk ståndpunkt .................................................................................................... 9 
2.6. Forskningsansats .............................................................................................................. 9 
2.7. Litteratursökning ........................................................................................................... 10 
2.8. Kritik av sekundärkällor ............................................................................................... 11 

3. Teori ........................................................................................................................... 13 
3.1. Startupföretag ................................................................................................................ 13 
3.2. Extern kommunikation ................................................................................................. 14 
3.3. Elektronisk relationsmarknadsföring .......................................................................... 14 
3.4. Innehållsmarknadsföring .............................................................................................. 15 
3.5. Storytelling ...................................................................................................................... 15 
3.6. Kommunikationskanaler ............................................................................................... 18 

3.6.1. Sociala medier .......................................................................................................... 18 
3.6.2. Viral marknadsföring ................................................................................................ 19 
3.6.3. WoM och eWoM ...................................................................................................... 20 

4. Metod ......................................................................................................................... 23 
4.1. Forskningsstrategi .......................................................................................................... 23 
4.2. Studiens praktiska metod för empiriinsamling ........................................................... 23 
4.3. Studiens praktiska design .............................................................................................. 24 
4.4. Val av intervjupersoner ................................................................................................. 25 
4.5. Intervju ........................................................................................................................... 27 

4.5.1. Utformning av intervju ............................................................................................. 27 
4.5.2. Intervjuguide ............................................................................................................. 27 
4.5.3. Aspekter kring frågeformuleringar ........................................................................... 28 
4.5.4. Praktiskt genomförande av intervjuer ....................................................................... 28 
4.5.5. Bearbetning av material ............................................................................................ 29 

4.6. Praktiskt genomförande av intervjuer ......................................................................... 30 
4.7. Källkritik av primärkällor ............................................................................................ 30 
4.8. Diskussion om forskningsetiska aspekter .................................................................... 31 

5. Empiri ........................................................................................................................ 34 
5.1. Presentation av intervjuade företag ............................................................................. 34 
5.2. Företagens externa kommunikation ............................................................................. 34 
5.3. Hur företagen använder sig av storytelling ................................................................. 38 
5.4. Företagens kommunikationskanaler ............................................................................ 42 
5.5. Sammanställning ............................................................................................................ 45 

6. Analys ........................................................................................................................ 46 
6.1. Generering av huvudteman .......................................................................................... 46 
6.2. Strategier för storytelling .............................................................................................. 46 



 

6.2.1. Allting startar med storytelling ................................................................................. 46 
6.2.2. Börja med varför ...................................................................................................... 48 
6.2.3. People, places, plot and purpose ............................................................................... 48 
6.2.4. Äkthet ....................................................................................................................... 49 
6.2.5. Tonalitet .................................................................................................................... 50 
6.2.6. Skillnader mellan B2B och B2C .............................................................................. 51 

6.3. Verktyg för storytelling ................................................................................................. 52 
6.3.1. Rörlig bild ................................................................................................................. 52 
6.3.2. Stillbild ..................................................................................................................... 52 
6.3.3. Text ........................................................................................................................... 53 
6.3.4. Skillnader mellan B2B och B2C .............................................................................. 54 

6.4. Innehållsmarknadsföring .............................................................................................. 54 
6.4.1. Varumärke ................................................................................................................ 54 
6.4.2. Värdeskapande .......................................................................................................... 54 
6.4.3. Skillnader mellan B2B och B2C .............................................................................. 55 

6.5. Kommunikationskanaler ............................................................................................... 55 
6.5.1. Nätverka .................................................................................................................... 55 
6.5.2. Blogg ........................................................................................................................ 56 
6.5.3. Hemsida – envägs och interaktiv .............................................................................. 56 
6.5.4. Ambassadörer ........................................................................................................... 56 
6.5.5. Tidningar och PR ...................................................................................................... 57 
6.5.6. Skillnader mellan B2B och B2C .............................................................................. 57 

6.6. Sociala medier ................................................................................................................ 57 
6.6.1. Vara selektiv i val av kanaler ................................................................................... 57 
6.6.2. Köpta kanaler ............................................................................................................ 57 
6.6.3. Ägda kanaler ............................................................................................................. 58 
6.6.4. Skillnader mellan B2B och B2C .............................................................................. 59 

7. Slutsats och diskussion ............................................................................................. 60 
7.1. Slutsatser från empirin .................................................................................................. 60 

7.1.1. Teman ....................................................................................................................... 60 
7.1.2. Generella slutsatser ................................................................................................... 61 

7.2. Rekommendation till startupföretag ............................................................................ 62 
7.3. Studiens bidrag och förslag till vidare forskning ........................................................ 62 

7.3.1. Bidrag till företagsekonomisk forskning och samhällsnytta .................................... 62 
7.3.2. Förslag till vidare forskning ..................................................................................... 63 

7.4. Sanningskriterier ........................................................................................................... 63 
7.4.1. Trovärdighet ............................................................................................................. 63 
7.4.2. Överförbarhet ............................................................................................................ 64 
7.4.3. Pålitlighet .................................................................................................................. 65 
7.4.4. Möjlighet att styrka och konfirmera ......................................................................... 65 

7.5. Samhälleliga etiska aspekter ......................................................................................... 65 
8. Referenser .................................................................................................................. 68 
Appendix 1 - Intervjuguide .......................................................................................... 73 

Appendix 2 – Sammanställning av resultat från intervjuerna ................................. 74 
 



 
1 

1. Inledning 
 
1.1. Problembakgrund 
Företagskulturen har förändrats i Sverige gällande det faktum att det blir allt vanligare 
att så kallade startupföretag - unga tillväxtföretag, ofta innovativa sådana - etablerar sig 
på marknaden (Jakobsson, 2014). Termen startupföretag har en väldigt bred definition 
och generell avgränsning som skils åt beroende på vem man frågar. Steve Blank (2010) 
erbjuder en definition som lyder; ett startupföretag är en organisation som för tillfället 
letar efter en långsiktig och skalbar affärsmodell. 
 
Ett startupföretag är med andra ord ett företag som är i tillväxtfasen. Framväxten och 
utvecklingen av dessa företag på den svenska marknaden har erbjudit flera positiva 
faktorer för marknaden att dra nytta av genom en stor ökad samhällsnytta och ytterligare 
arbetsmöjligheter (Cusumano, 2009, s. 25). En annan tydlig trend är att entreprenörskap 
blir en allt viktigare del av den svenska arbetsmarknaden (Skolverket, 2014). 
 
Det finns även undersökningar som visar att intresset hos studenter på universitet och 
andra lärosäten har fått ett ökat intresse att starta egna bolag (Jakobsson, 2014). Då det i 
de flesta nystartade bolagen finns begränsade resurser vilka ska fördelas ut på de olika 
utgiftsposterna, är behovet av att få så stor nytta ur varje krona nödvändig. Startup-
företag i Sverige har de senaste åren presterat bra (Veckans Affärer, 2015). De har 
också visat sig vara väldigt konkurrenskraftiga utomlands. Men då intresset för att bli 
internationella ökar så ökar även nödvändigheten att vara konkurrenskraftig (Ries, 
2011, s. 8-9).  
 
Timmons (1999, s. 15) påpekar hur dessa förändringar och möjligheter som vuxit fram 
för nya entreprenörer, även medför problem vilka växer fram ur företagsformens 
karaktäristika. Ett påtagligt och ständigt aktuellt problem för entreprenörer som skapar 
och utvecklar verksamhet inom startupföretagande, finner stora begränsningar i både 
tids- och resursaspekter. Dessutom ser man att generella drag för startupföretag är att de 
innefattar en begränsning av kunskap och expertis då företagen ofta är små, där det 
finns begränsningar gällande tillgångar, kapital och utrymme för rekrytering eller 
outsourcing. 
 
Här finner man alltså en väldigt påtaglig och aktuell problematik på den svenska 
företagsmarknaden - en växande företagsform som gynnar marknaden och den svenska 
samhällsnyttan tvingas möta stora utmaningar som uppkommer av ren natur på grund av 
de strukturella ramar som företagen tvingas anpassa sig efter. Det faller sig därför 
naturligt att dessa utmaningar och problem bör beröras inom såväl praktiskt företagande 
men också inom forskning för att effektivisera och utnyttja de möjligheter som finns för 
att företagsformen ska kunna fortsätta utvecklas och för entreprenörer att inte vända sig 
bort ifrån företagsformen.   
 
Tidigare forskning påvisar att startupföretag är beroende av att tidigt i tillväxtfasen 
lyckas bygga ett varumärke för att överleva på marknaden (Timmons, 1999, s. 15). Det 
talas ofta om begreppet branding där ordet kommer från engelskan brand, vilket 
översätts till varumärke, och är processen där företagen skapar sig ett unikt namn och 
image för att locka konsumenter (de Chernatony, 1999, s. 157). Begreppet översätts på 
svenska till varumärkesbyggande och kommer hädanefter i denna studie enbart 
benämnas med den svenska översättningen av begreppet.  
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Grundtanken i varumärkesbyggande är att differentiera sig från företagets konkurrenter 
på marknaden. Att bygga ett varumärke handlar om att skapa och kommunicera ett 
företags unika karaktäristika – de kännetecknande drag som profilerar företaget och gör 
det unikt på marknaden (de Chernatony, 1999, s. 158). Att skapa ett företags varumärke 
är därmed ett betydande strategiskt område inom företagsekonomisk verksamhet och 
mer specifikt används det inom företagets externa kommunikation och marknadsföring. 
 
Tidigare forskning påvisar också att det är viktigt för ett företag att skapa ett starkt 
varumärke och att det bör vara integrerat inom och genomsyra hela verksamheten 
(Aaker & Joachimsthaler, 2000, s. 45). Här finner man en tydlig problematik där 
startupföretag identifieras som tillväxtföretag med begränsad tids- och resurstillgång, 
vilka bör utveckla tydliga, omfattande strategiska processer inom marknadsföring för att 
överleva på marknaden. För att företagsformen ska frodas på marknaden och tillåtas 
utvecklas ytterligare, krävs det av forskningen att påvisa hur dessa strategiska processer 
och utmaningar kan effektiviseras. Detta innefattar att erbjuda effektiva strategiska 
lösningar för att motivera entreprenörer på marknaden att fortsätta skapa och utveckla 
verksamheter.  
 
Ny forskning påvisar hur traditionella kanaler för företagets kommunikation inte längre 
är väl lämpade för strategisk användning. Detta eftersom angreppssätten identifierats 
som föråldrade på en marknad som karaktäriseras av effektiv informationsspridning och 
tillgänglighet (Keller, 2009, s. 139). Extern kommunikation som etablerat koncept inom 
företagsekonomi innebär den kommunikation ett företag bedriver mot externa mottagare 
(Eisenberg, Johnson & Pieterson, 2015, s. 144), den kommunikation som sprids till de 
intressenter som inte är en del av företaget.  
 
Även om flera av de moderna strategierna är väl lämpade inom såväl den interna och 
externa kommunikationen (Eisenberg et al, 2015, s. 149) är det viktigt att klargöra att vi 
i denna studie ämnar fokusera på den externa kommunikationen. Den teoretiska tyngden 
och samtida forskningens ökade fokus på företagsekonomisk kommunikation har vuxit 
fram som en direkt följd av den globala marknadens utveckling av karaktäristiska drag 
som innefattar en konkurrenskraftig dynamisk miljö och enorma teknologiska framsteg 
vilka gjort tillgängligt nya möjligheter och kanaler, för företag att sprida information 
och innehåll (Eisenberg et al, 2015, s. 144).  
 
Dessa relativt unga förutsättningar på marknaden tvingar företagen i strategisk 
förändring och leder marknaden in på nya vägar. Denna utveckling, som till största del 
handlar om teknologisk utveckling, innebär nya kostnadseffektiva lösningar för företag 
att bedriva effektiv kommunikation (Eisenberg et al, 2015, s. 147). Ur ett startup-
perspektiv öppnas här mycket intressanta möjligheter för företagare att dra nytta av. Vi 
har redan redogjort hur startupföretagen står inför utmaningar kring tillgångar och 
resurser. Men marknadens nya skepnad tycks påvisa att dessa faktorer inte behöver vara 
avgörande för startupföretag.  
 
Begreppet innehållsmarknadsföring har vuxit sig starkt på marknaden, både bland stora 
och små aktörer, då starka ingångsbarriärer försvunnit genom framfarten av 
innehållsacceptans, expertis och teknologi (Pulizzi, 2012, s. 117). The Content 
Marketing Institute (2015) definierar innehållsmarknadsföring enligt följande: 
”Innehållsmarknadsföring är en marknadsföringsteknik om att skapa och distribuera 
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värdefull, relevant och konsekvent innehåll för att attrahera och förvärva en tydligt 
definierad målgrupp, med mål att öka försäljningen”.  
 
I dag kan således alla företag skapa sitt eget innehåll och marknadsföra detta, medan det 
tidigare varit mediaföretag som skapat innehåll. Den stora skillnaden mellan dessa är 
sättet företag använder media för att erhålla vinst. Innehållsmarknadsföringen syftar till 
att attrahera och behålla kunder och är inte direkt kopplad till intäkter. Istället ämnar 
innehållsmarknadsföringen engagera konsumenter och skapa ett beteende som leder till 
handling (Pulizzi, 2012, s. 117). Innehållsmarknadsföringen är därmed ett strategiskt 
verktyg inom extern kommunikation och bör anses vara lika aktuellt för startupföretag 
som för stora etablerade företag på marknaden. Men samma problematik uppstår här 
som ovan nämnt; Startupföretagen befinner sig i ett grundläggande underläge gentemot 
stora etablerade konkurrenter som existerar på samma marknad.  
 
Forskning visar på att våra hjärnor tar in och memorerar intryck i form av berättelser 
(Schank, 1999, s. 52), vilket för oss in i nästa fördjupande område av startupföretagande 
och marknadsföring, vilket kallas storytelling. Storytelling är en narrativ strategi inom 
marknadsföring som syftar till att skapa indirekt och direkt medvetande och emotionell 
koppling och förståelse hos lyssnaren (Woodside, 2010, s. 532). Om vi återkopplar till 
Schanks forskning, förstår vi vilket användbart verktyg storytelling är när företag vill 
sprida sin kommunikation – att effektivt historieberättande möjliggör effektivare 
kommunikation och större genomslag hos mottagaren. Det finns även studier som visar 
att när man presenterar information och tar hjälp av berättarteknik så kommer åhöraren 
att minnas tre gånger så mycket (Aaker & Joachimsthaler, 2000, s. 45). Forskningen 
visar också att det bästa sättet att fånga sina åhörares uppmärksamhet är genom en 
riktigt bra historia (McKee, 2003, s. 30) och det är här storytelling får en betydande roll 
för startupföretag. 
 
Denna inledning har hittills fokuserat på att påvisa hur startupföretag växer och 
utvecklas på den svenska marknaden men lider av strukturella begränsningar som 
uppstår som en direkt följd av företagets natur. Att varumärkesbyggande är en 
grundläggande del av företagets verksamhet och kommuniceras externt genom 
marknadsföring. Att den externa marknadskommunikationen genomgått revolutionerade 
utvecklingar främst gällande teknologiska framsteg och kostnadseffektiva lösningar. Att 
innehållsmarknadsföring är ett aktuellt och strategiskt område som vuxit sig starkt inom 
marknadsföring. Företag kan med hjälp av storytelling bygga, utveckla och sprida deras 
varumärken genom marknadsföring. Storytelling har därmed vuxit fram och erhållit en 
central roll inom företagens externa kommunikation.  
 
Företagets varumärke består av företagets identitet och image (Rode & Vallaster, 2005, 
s. 123) och företagets kommunikation anses vara den mest komplexa delen i ett företags 
identitet. Enligt Rode & Vallaster (2005, s. 127) så är en stor begränsning hos 
startupföretag att det inte finns tillräckligt med resurser för att göra en marknadsanalys 
och den vanligaste externa kommunikationen begränsas till företagets egen hemsida, 
annonser och broschyrer. Även om företagare är medvetna om storytelling som en 
narrativ strategi inom företagsekonomi och har tillgång till litteraturvetenskaplig 
forskning, har de inte än tagit steget och utveckla de strategiska dragen på det sätt 
litteraturvetenskapen gör för författare (Brown & Patterson, 2010, s. 553-554).  
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Denna inledning är strukturerad och formulerad för läsaren att enkelt härledas från 
generella karaktäristiska för startupföretag och de övergripande brister som existerar 
kring företagens tillgångar och hur detta är ett stort problem för den svenska marknaden 
och den fortsatt utvecklande samhällsnyttan. Läsaren får en inblick i företagsekonomisk 
varumärkesbyggande och dess betydande roll för startupföretags överlevnad på 
marknaden. Att den externa marknadskommunikation erhållit nya stora möjligheter 
vilka vuxit fram genom teknologiska framsteg. Hur innehållsmarknadsföring är ett 
ständigt växande begrepp inom marknadsföring och kommunikation. Slutligen återfinns 
ett konkret och växande begrepp inom innehållsmarknadsföring som kallas storytelling, 
vilket innehar en viktig strategisk roll inom extern kommunikation men medför även 
särskilda problem för startupföretagen i deras användning av det. Det är i detta område 
vi ämnar bedriva en företagsekonomisk studie.  
 
Vi vill med denna studie hjälpa entreprenörer, som antingen jobbar inom ett 
startupföretag eller vill jobba inom ett startupföretag i framtiden, kan dra nytta av 
tidigare kunskap och befintliga verktyg för att generera så mycket som möjligt för den 
tid och resurser företagare inom startupföretag har befogenhet till. Vi kommer fokusera 
på storytelling som en narrativ strategi inom marknadsföring som utgår ifrån att 
företaget kan ta hjälp av berättelsetekniker, som vanligtvis skönlitterära och 
serieförfattare brukar använda sig av, i sin externa kommunikation med kunder för att få 
en mer emotionell och starkare relation till dem (Woodside, 2010, s. 532). Vi gör tydligt 
hur förutsättningarna inom marknadsföring är annorlunda för startupföretag i kontrast 
till större, mer etablerade företag på marknaden. Detta för att försöka effektivisera samt 
utveckla de möjligheter startupföretagare besitter och kan dra nytta av i en annars 
mycket svår konkurrensroll på marknaden. 
 
Avgränsningar vi gör i detta ämne rör den marknadsföringskommunikation och 
företagsform vi väljer att fokusera på. Vi avgränsar oss till den externa 
marknadsföringskommunikationen mellan företag och kunder - både B2B – företag som 
riktar sig mot andra företag- och B2C – företag som riktar sig mot slutkonsument. Detta 
för att skapa en djupare förståelse för hur denna externa kommunikation fungerar och 
vilka val som ligger till grund för hur strategierna ser ut i samtiden. Dessutom avgränsar 
vi oss till att endast undersöka startupföretag då det är den företagsform där forskningen 
är mest bristfällig och erbjuder företag stora utmaningar och begränsningar gällande 
marknadsföringsstrategier. Dessutom gör vi ett aktivt val att avgränsa platsen till den 
svenska privata marknaden. Det finns således inga undersökningspersoner som tillhör 
statliga företag och företagen agerar på den svenska marknaden. Vi avgränsar oss till 
innehållsmarknadsföring, de strategier och kanaler som redan är etablerade inom ämnet. 
Därför bortser vi från den traditionella marknadsföringsstrategin och teorin. De 
kommunikationskanaler som diskuteras anses i denna studie enbart vara 
kommunikationsstrategiska verktyg och kanaler. Det finns alltså andra aspekter att 
diskutera kring kanaler som sociala medier, lämpade inom annan forskning men som 
inte är relevanta för denna undersökning.  
 
1.2. Problem- och syftesformulering 
Utifrån den problembakgrund som redogörs för ovan, formulerar vi studiens 
huvudsyfte, den praktiska problemformuleringen som hädanefter styr denna studies 
riktning och författarnas roller. Utöver detta formulerar vi mer konkreta delsyften vilka 
vi också ämnar beröra.  
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1.2.1. Huvudsyftesformulering 
Huvudsyftet består av att skapa en förståelse för hur storytelling används av 
startupföretag inom den externa innehållsmarknadsföringen. Detta övergripande syfte 
innefattar att analysera det litteraturvetenskapliga historieberättandet i anpassning till 
företagsekonomisk kommunikation. Dessutom att bryta ner begreppet storytelling i dess 
strategier, verktyg, koppling till innehållsmarknadsföring och användning inom olika 
kommunikationskanaler.  
 
1.2.2. Problemformulering 
Hur använder sig startupföretag av storytelling inom den externa 
innehållsmarknadsföringen? 
 
1.2.3. Delsyftesformulering 
Utöver det övergripande huvudsyftet och den praktiska problemformulering skapar vi 
ytterligare delsyften vilka vi ämnar uppnå med denna studie. Dessa redogörs för nedan. 
  

• Skapa en inblick i hur historieberättande kommunikation inom startupföretag ser 
ut i praktiken och de hur detta kopplar till företagsformens strukturella natur, 
präglad av begränsade tillgångar och resurser.  

• Vi ämnar redogöra för vilka förbättringar startupföretagare kan etablera när det 
kommer till storytelling inom den externa innehållsmarknadsföringen.  

• Skapa ett teoretiskt underlag grundat i litteraturvetenskapligt historieberättande 
och dess forskning för att påvisa vilka möjligheter det finns för företag att 
använda sig av dessa inom storytelling som företagsekonomisk strategi.  

• Se vilka skillnader som existerar inom startupföretagens storytelling när det 
kommer till strukturella skillnader i företagens natur, gällande B2B- och B2C-
kommunikation.   

• Formulera en praktisk rekommendation för startupföretag att använda sig av 
inom ämnet storytelling.  
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2. Studiens utgångspunkter 
Med detta kapitel ämnar vi redogöra för läsaren vårt ämnesval följt av studiens 
perspektiv, den teoretiska och praktiska förförståelsen, kunskapssyn, ontologisk 
ståndpunkt och forskningsansats. Slutligen redogör vi för vår litteratursökning och 
kritik av insamlade sekundärkällor. Kapitlet i sin helhet ska, med en logisk 
ordningsföljd, göra tydligt för läsaren vilka utgångspunkter vi arbetat utifrån. 
 
2.1. Ämnesval 
Med ett stort intresse för marknadsföring och dess evolutionära framfart på den fria 
marknaden har vi valt att fördjupa oss inom detta ämne. Tidigt i processen talade vi om 
en bok skriven av Simon Sinek (2009a) där han föreslår en strategi för ledare att 
inspirera folk till handling. Strategin utgår ifrån att man börjar med ordet varför istället 
för hur och vad (Sinek, 2009a, s. 39). Att folk inte inspireras av hur och vad du gör, 
utan varför du gör det. Vi finner detta fascinerande och påbörjar en litteratursökning för 
att finna vad det existerar för teoretiskt stöd för vad Sinek föreslår, och på vilket sätt 
denna strategi går att applicera i marknadsföringskommunikation. Författaren gör 
tydligt att strategin – som han valt att kalla The Golden Circle – går att etablera, inte 
bara inom politiskt ledarskap, utan även inom företagsekonomisk kultur, försäljning och 
marknadsföring (Sinek, 2009a, s. 38).  
 
Efter vår litteratursökning finner vi att forskningen inom ämnet, relaterat till 
marknadsföring, för startupföretag är mycket begränsad vilket leder till obesvarade 
frågor. Efter att vi har identifierat kopplingen mellan Sineks teori och teoretiska 
marknadsföringsstrategier gällande innehållsmarknadsföring och storytelling vill vi ta 
reda på hur denna koppling ser ut i praktiken, hur den applicerats, hur startupföretag i 
uppväxtfasen använder sig av storytelling och hur Sineks teoretiska strategi används 
direkt eller indirekt av dessa företagare. Genom detta ska gapet inom forskningen som 
identifierats tidigare, där dessa moderna strategiska begrepp etablerats i den praktiska 
marknadsföringen på marknaden och hur företagare, i den företagsform studien 
avgränsar sig till, tillges svar vilka förminskar gapet.  
 
Strategin ämnar skapa ett fokus på vad det finns för krafter som driver folk till handling 
och motivation. Att folk inte köper vad du gör eller hur du gör det, men istället varför 
du gör det. Motiveringen bakom teorin är att företag har en grundläggande fallenhet att 
fokusera på det greppbara yttre, värden som går att mäta och jämföra. Men här föreslås 
ett fokus att starta från insidan – att finna en inre mening bakom handling och 
verksamhet. Att människor inspireras av bakomliggande mening, tro och känsla. Att 
människan är mer lagd åt att låta sig hänföras av att få höra varför hon borde bry sig 
(Sinek, 2009a, s. 39).  
 
Vad Sinek gör tydligt, och som genomsyrar boken, är att lägga ett fokus på ordet varför. 
Det går därför att göra kopplingar till historieberättande då det blir en grundläggande 
del av processen att lyckas kommunicera The Golden Circle till konsumenter. Därifrån 
lyckas vi koppla ihop Sineks teori med ett växande teoretiskt begrepp inom 
innehållsmarknadsföring som kallas Storytelling. Således är Sineks 
populärvetenskapliga teori inte denna studies grundpelare när det gäller forskning, utan 
en intressant observation tagen ur företagsekonomisk populärvetenskaplig litteratur.  
 
Ämnet väcker ett stort intresse hos oss och likaså en nyfikenhet att se hur företag på 
olika sätt använder sig av denna strategi i deras marknadsföring. Likaså vill vi se om 
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The Golden Circle tycks existera på marknaden, även om strategin kallas något annat i 
den praktiska samtida marknaden. Det är alltså inte den etablerade teorin vi finner 
intressant utan snarare tankesättet bakom – om storytelling och ett fokus på 
bakomliggande mening och motivation – i form av ordet varför existerar och motiverar 
på marknaden. Och i en tid där innehåll växer och företag ofta ger ut sitt eget (Pulizzi, 
2012), fann vi det intressant att fråga oss på vilka sätt och i vilka kanaler detta kan ske 
och hur den praktiska verkligheten ser ut på den samtida marknaden. 
 
Dessutom finns ett intresse att på ett kvalitativt sätt undersöka den teoretiska psykologin 
som används inom modern marknadsföring. Att se vilka praktiska verktyg som 
används, och på vilka sätt och hur de ämnar påverka konsumentbeteenden rörande 
lyssnarens medvetande och emotionella respons. 
 
Vidare finns ett intresse för entreprenörskap, egenföretagande och vad som kallas för 
startupföretag (Jakobsson, 2014). Detta både på ett individuellt plan men också ur ett 
samhällsperspektiv där nya företag behövs för att främja samhället. På det individuella 
planet för att se hur Sveriges framtidsföretag använder sig av de verktyg som av många 
anses nödvändiga för att kunna vara konkurrenskraftig i framtiden (Ries, 2011, s. 8-9) 
och för att vi sedan ska kunna dra nytta av denna kunskap i vårt arbete på framtida 
arbetsplatser. 
 
Från detta intresse skapas ett ämnesval inom företagsekonomisk forskning med fokus 
på att undersöka hur startupföretag använder sig av storytelling i deras 
innehållsmarknadsföring. 
 
2.2. Perspektiv 
Nedan redogörs för vilka vi skriver för, det vill säga, vilka aktörer som har nytta av 
studien och de resultat som genereras och för vilka den genererade teorin riktar sig mot. 
Dessutom framläggs vilken samhällsmässig nytta som finns att tillgå från studien.  
 
Studien har ett företagsperspektiv. Vidare avgränsar vi forskningen till att studera ämnet 
gentemot en särskild företagsform, nämligen startupföretag i Tillväxtfasen. 
Implikationerna av detta innefattar att den kvalitativa empiriinsamlingen genereras från 
ett urval av intervjupersoner vilka motsvarar den specifika företagsform vi studerar; 
startupföretag i tillväxtfasen som använder sig av storytelling i deras externa 
innehållsmarknadsföring, på den svenska marknaden. De framställda resultaten och 
genererade teorin syftar utveckla kunskapen kring hur storytelling används och kan 
användas i praktiken av startupföretag på marknaden.  
 
Vidare anser vi att studien utgör en ambitiös process att förena det gap som existerar 
mellan den samtida praktiken på marknaden och den bristfälliga teori som existerar för 
att förstå den sociala verkligheten. Utifrån det perspektivet för studien forskningen 
framåt och lägger en grund för liknande och mer omfattande studier.  
 
Slutligen anser vi att studien även intar ett samhällsperspektiv. Att främja kunskap och 
teori inom ämnet företagsekonomi genom empirigenerering och efterföljande analys bör 
anses främja entreprenörskap i stort, företagsinkubatorer samt företagande personer som 
berör företagsformen startup i tillväxtväxtfasen. En studie som främjar företagande på 
marknaden genom effektivisering och spridande kunskap bör också ha en positiv effekt 
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på de statliga organ som genererar indirekta intäkter genom företagens verksamhet på 
den svenska marknaden.  
 
2.3. Förförståelse 
 
2.3.1. Teoretisk förförståelse 
Efter tre respektive fyra års studier vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet har vi 
skaffat oss en insyn och förståelse inom de olika delarna av den teoretiska 
företagsekonomin. Ämnesvalet begränsar denna studie till marknadsföring där vi båda 
är belästa på både grund- och fördjupningsnivå. Vidare har en av författarna en teoretisk 
bakgrund som journaliststudent vilket är något som är av nytta i intervjuprocessen i den 
kvalitativa datainsamlingen och den efterföljande transkriberingen. Utifrån dessa 
förutsättningar anser vi oss ha en acceptabel teoretisk förförståelse inom ämnet och kan 
motivera, med praktiska argument, på vilket sätt det faller sig passande att fördjupa vår 
forskning inom ämnet. 
 
2.3.2. Praktisk förförståelse 
Med flera års praktisk erfarenhet har vi en väl kompletterande grund att utgå ifrån, 
tillsammans med vår samlade teoretiska förförståelse. Marknadsföringserfarenheten 
sträcker sig från egen företagande inom film och foto till konsultuppdrag för 
marknadsföring kring event. En av oss har erfarenhet från praktik på reklambyrån 
SCPGREY där dennes kunskaper fick utvecklas inom marknadsföring, storytelling och 
innehållsmarknadsföring. Vidare finns det praktisk förförståelse som grafisk designer 
där mycket handlade om extern kommunikation. En av oss har arbetat som redaktör och 
redaktionschef för handelshögskolans tidning Ekbladet. Denna förförståelse kopplar till 
marknadsföring, företagskontakt, storytelling, innehållsmarkandsföring samt olika 
kommunikationskanaler däribland sociala medier. Dessutom har en av författarna 
arbetat som copywriter för Uniaden 2014 vilket kopplar till marknadsföring, journalistik 
samt olika kanaler att sprida innehåll och storytelling, däribland Mynewsdesk. 
Dessutom har en av oss arbetat som journalist vilket erbjuder en praktisk förförståelse 
gällande intervjukonstruktion och genomförande. Eftersom att studien ämnar undersöka 
hur företag använder sig av storytelling inom innehållsmarknadsföring måste vår 
praktiska förförståelse anses vara mycket god.  
 
2.4. Kunskapssyn  
Vår studie syftar till att skapa en förståelse för hur startupföretag använder sig av 
storytelling inom innehållsmarknadsföring och avgränsat till den externa 
kommunikationen. Den kvalitativa forskningens natur, enligt Bryman (2008, s. 32), 
bygger på skapandet av förståelse och tolkning, vilka är grundstenarna i det 
epistemologiska begreppet interpretativism, också kallat tolkningsperspektiv.  
 
Dessutom påpekar Bryman (2008, s. 32-35) att interpretativism är ett alternativ till 
positivism som förenar den naturvetenskapliga och sociala verkligheten. Den 
problemformulering som föreligger denna uppsats, och som detta arbete syftar besvara, 
är av en tolkande natur, där den yttre verkligheten, inte berörs. Istället är det den sociala 
verkligheten vi berör och forskar kring. insamling och sammanställning av empirin 
handlar därför inte om att generera naturvetenskapliga resultat, utan subjektiva 
tolkningar och teoriprövning som stämmer överens med den sociala verklighet som vi 
finner i empirin.  
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Vidare tar Bryman (2008, s. 32-35) upp oförenlighet mellan forskningens fokus på 
förklaring och förståelse av mänskligt beteende. Den positivistiska kunskapssynen 
lägger fokus på att generera förklaringar av en yttre verklighet. Medan den tolkande 
forskningen ämnar skapa en förståelse för den sociala verkligheten. Från detta tycks det 
framgå att interpretativism är beroende av en hänsyn till forskarens empatiska förmåga 
att tyda empirin. På så vis är den tolkningsperspektivet mer beroende av forskarens 
emotionella intelligens, alltså, hur väl forskaren hanterar sina egna och andras känslor 
och tolkningar av fysiska uttryck.  
 
Dessutom är tolkningsperspektivet betydligt mer kopplat till sociologin genom att den 
förståelse som skapas, rörande social handling och verklighet, är av största relevans 
medan de objektiva och yttre krafter som existerar utifrån det positivistiska perspektivet 
saknar mening för de inblandade (Bryman, 2008, s. 33).  
 
Utifrån dessa teoretiska ramar för vilka kunskapssyner existerar inom 
samhällsforskning, finner man att tolkningsperspektivet är den syn på kunskap som bäst 
lämpar sig för denna uppsats och forskning, och det är den kunskapssyn vi använder oss 
av i denna studie.  
 
2.5. Ontologisk ståndpunkt 
Denna studie syftar till att skapa en förståelse för hur startupföretag använder sig av 
storytelling inom innehållsmarknadsföring inom den externa 
innehållsmarknadsföringen. Således finner vi att studien därför bygger på aktörers 
uppfattningar och handlingar – dels författarna själva i de tolkningar som behövs samt 
de företag som utgör studiens urval av intervjupersoner.  
 
Konstruktionismen enligt Bryman (2008, s. 36-39) är en ontologisk ståndpunkt som 
stämmer överens med de grundramar för vilka detta arbete utgår från. Enligt 
konstruktionismen anses inte sociala företeelser vara utanför människans intellekt och 
inte en representation av en yttre verklighet som inte går att påverka. Istället anses den 
vara en blivande verklighet i ständig förändring och konstruktion. Enligt författaren står 
konstruktionismen som en ontologisk frågeställning i motsättning mot objektivismen. 
Inom objektivismen har sociala företeelser och deras betydelse en existens vars natur är 
oberoende av aktörerna och identifieras ofta genom två viktiga begrepp inom 
samhällsvetenskaplig forskning – organisation och kultur. Konstruktionismen motsätter 
sig den premiss som återfinns inom objektivism genom att förkasta antagandet att 
organisation och kultur existerar i en yttre verklighet utan möjlighet för aktörer att 
påverka eller styra.  
 
Utifrån dessa referensramar finner läsaren att konstruktionismen som ontologisk 
ståndpunkt är bättre lämpad inom forskning med en interpretativistisk kunskapssyn där 
det lämnas utrymmen för subjektiva tolkningar och förståelse utan att ta sig an objektiva 
förklaringar. Således finner vi att vår studie bör anpassa de ontologiska ramarna utifrån 
konstruktionismen.  
 
2.6. Forskningsansats  
Innehållsmarknadsföring och storytelling i den externa kommunikationen är begrepp 
som vuxit sig starka i modern tid. Trots detta finner vi att den teoretiska kopplingen 
mellan dessa ämnen kopplade till startupföretagande är mycket svag och motsvarar ett 
gap inom den företagsekonomiska forskningen. Däremot existerar det mycket forskning 
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inom företagsekonomisk kommunikation, marknadsföring samt historieberättande inom 
litteraturvetenskapen som separata forskningsområden.  
 
Enligt Bryman (2008, s. 26-29) kräver den deduktiva ansatsen, som är den mest 
representerade uppfattningen om förhållandet mellan teori och praktik inom 
samhällsvetenskapliga forskningen, härledning och deducering av teorigenereringar 
presenterade i tidigare forskning. Således har den deduktiva ansatsen ett sådant 
förhållande till tidigare forskning, att den måste återfinnas för att studien ska kunna 
genomföras. Denna relation mellan resultat och teori vänds i den induktiva ansatsen där 
observationer och resultat genererar ny teori. Den induktiva ansatsen kräver därför inte 
samma krav på tidigare teori och den praktiska processen innebär att man genererar 
slutsatser utifrån genomförda observationer. Som tidigare nämnt är denna studie av 
kvalitativ natur och den kvalitativa samhällsvetenskapliga forskningen förknippas oftast 
med en induktiv strategi. De viktiga ramar som utgör denna generalisering innefattar 
antaganden om att den induktiva strategin tillåter intressanta och informativa resultat 
som inte kräver en tydlig teoretisk signifikativ betydelse. Istället är det empiriska 
insikter utifrån subjektiva tolkningar som tillåts lyftas fram.  
 
Trots detta, förhåller vi oss till den deduktiva ansatsen eftersom vi anser att vår 
praktiska och teoretiska förförståelse omöjliggör för oss att vara fullkomligt induktiva. 
Vi vill dock poängtera att det finns inslag av abduktion i vår ansats. Olsson & Sörensen 
(2011, s. 48) påvisar en ansats där forskaren tillåts växla mellan den deduktiva och 
induktiva slutledingsformen, kallad abduktiv ansats. Eftersom den teoretiska kopplingen 
mellan storytelling och marknadsföring är mycket svag, tillåter vi oss vara mer 
induktiva i analysen av sambandet mellan dessa. Däremot behandlar vi den teoretiska 
referensramen, däribland företagsekonomisk marknadsföring och litteraturvetenskapligt 
historieberättande deduktivt, som separata forskningsområden.   
 
2.7. Litteratursökning 
I den här uppsatsen använder vi oss främst av vetenskapliga artiklar, men även 
företagsekonomisk litteratur, litteraturvetenskap rörande historieberättande, hemsidor 
och populärvetenskaplig media genom att främst söka på Umeå Universitets databas 
samt de databaser som finns tillgängliga via Umeå Universitets samarbetsavtal. Dels via 
Umeå universitetsbiblioteks hemsida, och även via databasen EBSCOhost.  
 
De kategorier och sökord som används finns tillgängliga för läsaren i tabell 1 där 
kategorierna avser de huvudområden vi söker kring och sökorden utgör de faktiska 
sökbegrepp vi använder oss av. Vi berör källkritiken för sekundärkällor i avsnitt 2.8 och 
källkritiken av primärkällor i metodkapitlet under avsnitt 4.7.  
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Tabell 1 – Kategorier för litteratursökning samt tillhörande sökord 
 
Kategori Sökord 
Storytelling • Storytelling 

• + Start with why 
• + Social media 
• + Word of mouth 
• + Relational marketing 
• + Development 
• + As marketing communication 
• + In marketing 
• + In external marketing 
• + In content marketing 
• + Strategies 
• + In social media 

Innehållsmarknadsföring • Content  
• Content marketing 
• + Strategies 
• + For startups 
• + Development 
• Developing content 

Startupföretag • Startups 
• + communication 
• SMEs 
• Marketing for startups 
• + Companies 

Extern marknadsföring • External marketing 
• + Strategies 
• External communication 

Marknadsföringskanaler • Marketing channels 
• External marketing channels 
• Social media in marketing 
• Word of mouth 
• Electronic word of mouth 
• Relational marketing 
• Communication channels 

Övriga  • Simon Sinek 
• + The golden circle 
• + Start with why 

 
 
2.8. Kritik av sekundärkällor 
Huvudfokus för insamling av sekundärkällor sker genom litteratursökning inom ämnet 
storytelling och består av vetenskapliga artiklar.  
 
Alla vetenskapliga artiklar vi använder oss av i studien är peer-reviewed och detta är 
från början ett krav för oss själva i vår litteratursökning och löpande teoretiska 
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materialinsamlingen. För att säkerställa detta använder vi oss av avgränsningsfunktioner 
inom databasernas söktjänster. 
 
Vi använder oss också av tidningsartiklar där vi finner att det råder delade meningar 
kring huruvida de är vetenskapliga artiklar, och i sådana fall peer-reviewed eller inte. 
Dessa artiklar anses av Umeå universitetsbibliotek vara vetenskapliga artiklar och peer-
reviewed men samtidigt anses de av t.ex. EBSCOhost inte vara av sådant slag. Ett 
konkret exempel på denna problematik finner vi när vi använder oss av en artikel 
publicerad i Harvard Business Review. Denna anses inte vara en vetenskaplig tidskrift 
enligt EBSCO-databasen, men är sådan enligt Umeå Universitet.  
 
Det finns inte någon tidigare forskning inom storytelling relaterat till startupföretag. Vi 
använder oss därför av forskning inom storytelling generellt och kopplar detta till 
innehållsmarknadsföring inom generella företagsekonomiska drag och företagsformer. 
Vi ser dock inte detta som ett problem eftersom att syftet med studien är att påvisa hur 
storytelling används och kan användas av startupföretag. Därmed är det viktigaste att få 
fram de strategier som finns tillgängliga och försöka tolka hur de används samt kan och 
bör användas inom startupföretags externa innehållsmarknadsföring.  
 
I avsnittet om ämnesval talar vi om den praktiska härledningen från idé-generering till 
fastställd problemformulering för studien. Denna är till stor del uppbyggd kring en 
populärvetenskaplig författare i Simon Sinek som trots sin företagsekonomiska 
bakgrund, inte erbjuder en teori väl testad inom den företagsekonomiska forskningen. 
Återigen ser vi inte detta som ett stort problem tack vare att det rör sig om en kvalitativ 
studie där vi ämnar besvara frågan hur startupföretag använder sig av storytelling inom 
den externa innehållsmarknadsföringen. Där Sinek inte ingår i vår teoretiska 
referensram och diskuteras endast i ämnesvalet samt när han omnämns i empirin och 
analysen.  
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3. Teori 
Detta kapitel syftar till att ge en väl utarbetad bild av den teoretiska samtiden rörande 
studiens ämnespunkter. Kapitlet inleds med en redogörelse för startupföretag i 
allmänhet. Sedan följer en redogörelse för begreppet extern kommunikation, en 
övergripande del inom marknadsföring. Sedan fördjupar vi oss inom elektronisk 
relationsmarknadsföring och innehållsmarknadsföring som fortfarande identifieras som 
vida begrepp inom den externa kommunikationen. Sedan redogör vi för storytelling, 
vilket är det övergripande teoretiska område denna studie syftar undersöka kring. Efter 
en fördjupad och tydlig redogörelse av ämnet storytelling, dess strategier och hur dessa 
går att använda i den externa kommunikation så diskuterar vi ett urval av 
kommunikationskanaler som verktyg för effektiv storytelling. Kapitlet ska i sin helhet ge 
läsaren en tydlig inblick i den teoretiska referensram studien utgår från.  
 
3.1. Startupföretag 
Ursprungligen är en entreprenör, enligt Renzulli, Aldrich & Moody (2000, s. 524), en 
person som på allvar försöker starta ett företag och det är denna person som behövs för 
att ett startupföretaget ska bli till (Fichter, 2015, s. 74). Startupföretag är motorn i 
världens ekonomier och är det som skapar förändring och förnyelse (Cusumano, 2009, 
s. 25). Dock har det visat sig att det endast är 25 % av startupföretagen som överlever en 
längre tid och bara 5 % som lyckas i termer av avkastning på investerat kapital (Gage, 
2012).  
 
Några egenskaper som karaktäriserar startupföretag brukar vara nya idéer, 
organisationsflexibilitet, ett stort risktagande och motivation kring snabb tillväxt 
(Weiblen & Chesbrough, 2015, s. 66). Dess svagheter motsvarar faktorer vilka inte är et 
problem i samma utsträckning för stora etablerade företag. Sådana faktorer inkluderar 
tillgångar, kapacitet och rutiner att driva framgångsrika affärsmodeller. Startupföretagen 
är däremot en av de företagstyper som har högst förmåga att skapa nya arbeten och 
ekonomisk tillväxt (Henrekson & Johansson, 2010, s. 230-231). 
 
En populär modell inom startupföretag är hämtad ur boken The Lean Startup och lärs ut 
på företagsutbildningar och entreprenörskapskurser världen över (Weiblen & 
Chesbrough, 2015, s. 68). 
 
Metoden i The Lean Startup är till för att hjälpa entreprenörer att starta framgångsrika 
startupföretag och består enligt författaren Ries (2011, s. 8-9) av följande fem punkter: 
 

1. Entreprenörer finns överallt - Man behöver inte starta sitt företag i ett garage för 
att klassas som entreprenör. Entreprenörer finns överallt och därför fungerar The 
Lean Startup både inom små nystartade företag men också internt i stora företag, 
i alla branscher. 

2. Entreprenörskap handlar om management - Ett startupföretag är mycket mer än 
en produkt och behöver en fungerande ledningsmodell i den osäkra miljö 
startupföretaget agerar i. 

3. Validera sitt lärande - En majoritet av entreprenörerna startar inte företag för att 
skapa produkter eller att tjäna pengar, utan för intresset att lära sig att driva ett 
företag. Därför är en viktig del att mäta vilka delar i företagandet som fungerar 
och vilka som inte gör det. 
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4. Bygg-Mät-Lär - Grundläggande i ett startupföretag är att skapa produkter från 
idéer, mäta kundernas respons och sen lära sig vad som behöver förbättras. Alla 
startupföretag bör arbeta kring denna process. 

5. Innovationsredovisning. För att maximera utfallet så måste även energi läggas 
på att mäta utvecklingen, sätta upp milstolpar och lära sig att prioritera arbete. 
Detta är viktigt för ett startupföretags överlevnad. 

 
Ries (2011, s. 5) presenterar även modellen Customer Development, grundad av Steve 
Blank, som en viktig del i The Lean Startup. Modellen handlar om att 
företagsekonomiska- och marknadsföringsfunktioner i ett startupföretag ska anses vara 
lika viktiga som produktutvecklingen. 
 
3.2. Extern kommunikation 
Ett företags varumärke handlar om att skapa en organisations unika kännetecken (de 
Chernatony, 1999, s. 158). Det är en helhetsprocess som kräver en planerad strategi som 
är fullt integrerad i verksamheten (Aaker & Joachimsthaler, 2000, s. 45). Tidigare 
studier har visat att startupföretag måste inom en kort tidsram lyckas etablera ett tydligt 
varumärke, annars kommer de snabbt att försvinna från marknaden (Timmons, 1999, s. 
15). Detta är en utmaning då startupföretag vanligtvis inte har de tillgångar eller 
kunskap som stora företag har. Många gånger har även entreprenörer som startar dessa 
företag begränsade erfarenheter (Rode & Vallaster, 2005, s. 122). 
 
Företagets varumärke består av företagets identitet och image (Rode & Vallaster, 2005, 
s. 123). Företagets identitet består av företagskulturen, visuella identiteten, mål och 
värderingar samt företagets kommunikation, som kan delas in i den interna 
kommunikationen, som är inom företaget och den externa som berör intressenter och 
kunder. Företagets image innefattar hur utomstående ser på företaget och det är med 
hjälp av den externa kommunikationen och vilka kanaler man använder den i, som 
kopplar ihop företagets identitet och image. Företagets kommunikation anses vara den 
mest komplexa delen i ett företags identitet, då den interagerar ihop med alla andra 
områden samt med de mottagare företaget kommunicerar till (Hatch & Schultz, 1997, s. 
356). Enligt Rode & Vallaster (2005, s. 127) är en stor begränsning hos startupföretag 
att det inte finns tillräckligt med resurser för att göra en marknadsanalys och den 
vanligaste externa kommunikationen begränsas till företagets egen hemsida, annonser 
och broschyrer. Det har också visat sig att startupföretag är långt ifrån konsekventa och 
att de i många fall ger ett överflöd av information till kunderna, som lämnar dem 
förvirrade. Startupföretag bygger ofta upp företagen på ett personligt plan och får mest 
återkoppling, gällande extern kommunikation, via vänner och kollegor. Enligt Rode & 
Vallaster (2005, s. 130) utvecklas inte startupföretagens externa kommunikation, trots 
att organisationsformen erbjuder en flexibel struktur och effektiv koordination av 
resurser. 
 
3.3. Elektronisk relationsmarknadsföring 
Relationsmarknadsföring definieras av Palmatier et al. (2006, s. 136) som ”All 
marknadsaktiviteter som sker för att skapa, utveckla och upprätthålla goda 
kundrelationer”. Dessa aktiviteter använder sig företag när en stark relation med sina 
kunder har visat sig vara en central del i ett framgångsrikt företag (Buttle, 1996, s. 14) 
och leder till att kunder stimuleras att handla mer (Bulger, 1999, s. 54). Goda relationer 
leder också till att kunden får en känsla en lojalitet gentemot företagets produkt (Morris, 
Barnes & Lynch, 1999, s. 660) och gör att kunden, på lång sikt, är beredd att betala 
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premiumpriser, rekommendera företaget till bekanta och konsumera mer av företagets 
produkter (Duncan & Moriarty, 1998, s. 3).  
 
En fördel med relationsmarknadsföring på internet är att företagen får insyn i hur 
kunderna agerar och företaget kan sedan placera dessa i särskilda segment (Hanson, 
2000, s. 25). Internet öppnar även upp möjligheten till tvåvägskommunikation, som har 
visat sig främja relationsbyggandet då interaktion är en fundamental del i en relation 
(Yoon, Choi & Sohn, 2008, s. 607).  
 
Enligt De Wulf, Odekeren-Schröder & Iacobucci (2001, s. 36-39) så räcker det att 
konsumenten ser att företaget anstränger sig för att förstärka relationen, för att 
relationen ska förstärkas. Yoon et al. (2008, s. 608) har identifierat tre 
marknadsföringstaktiker ur De Wulf et al. (2001) ursprungliga modell för hur företag 
kan förstärka relationen med kunder över internet.  
 
De följande taktikerna är:  
 

1. Direktreklam – Kundens uppfattning av hur mycket tid företaget lägger på att 
informera kunden genom mail eller nyhetsbrev. 

2. Förmånsbehandling – Uppfattningen av att regelbundna kunder får fler 
förmåner än oregelbundna kunder. 

3. Konkreta belöningar – Uppfattning av i vilken utsträckning kunden får speciella 
erbjudanden eller förmåner, så som rabattkuponger eller sänkt pris 
!

3.4. Innehållsmarknadsföring 
En växande term inom marknadsföring är innehållsmarknadsföring och innebär 
processen att skapa värde till kunden genom spridning av innehåll. Detta kan ske i 
väldigt olika former men bland annat tidningsartiklar, bloggar, TV-program och 
podcaster är vanliga exempel. Detta innebär att företag i alla branscher har börjat ta över 
mediaföretagen, såsom lokaltidningar, radio- och TV-kanalers, roll. (Pulizzi, 2012, s. 
116-118).  
 
Då dagens företag jämfört med mediaföretagen inte har den faktiska informationen som 
primär inkomstkälla, utan använder det som ett kommunikationsverktyg så kan 
kostnaden för konsumenten bli låg och ”produkten” anses vara väldigt attraktiv. 
Storytelling är därför enligt Pulizzi (2012, s. 116) ett viktigt verktyg då företagen börjar 
skapa redaktionellt material.  
 
3.5. Storytelling 
Det bästa sättet att fånga sina åhörares uppmärksamhet är genom en riktigt bra historia. 
Detta är ingen enkel uppgift då det behövs ett levande engagemang och goda kunskaper 
inom storytelling för att samla tillräckligt mycket energi i historien, så den blir 
minnesvärd (McKee, 2003, s. 30-33). 
 
Att berätta historier är ingen nytt och historieberättandet ligger till grund för hur 
människans minne fungerar (Schank, 1999, s. 52; Jameson, 1981, s. 32-33). Vi 
människor sorterar, memorerar och berättar information i form av historier. För att 
berätta en bra historia behöver den innehålla beröringspunkter, delar som kopplar 
historien till åhörarens tidigare erfarenheter och upplevelser (Schank, 1999, s. 52-53) 
och leder till en emotionell kontakt med åhöraren, till exempel empati (Woodside, 2010, 
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s. 532-533). Dessa beröringspunkter kan vara platser, beslut, händelser, attityder och 
dilemman, men är inte begränsade till enbart dessa. Detta fungerar också för att 
förstärka relationen mellan konsument och varumärke (Escalas, 2004, s. 170-171).  
 
Människan har åsikter, attityder och beteenden från födelsen som är förprogrammerade 
i hennes sinnen, dessa kallas för arketyper (Jung, 1959, s. 4-5). Dessa arketyper går att 
väcka med hjälp av historier (Holt, 2003, s. 47-48; Jung, 1959, s. 6). Ett exempel på en 
av dessa arketyper är vad Aristoteles kallar för Katarsis (Hiltunen, 2002, s. 17). Katarsis 
är det känslomässiga klimax och känslan av förnyelse som uppstår hos människan efter 
en emotionell upplevelse, vanligast en tragedi (Woodside, 2010, s. 533). 
 
Varumärken kan med hjälp av storytelling väcka dessa arketyper hos konsumenterna 
och de får då uppleva ett välbehag (Woodside, 2010, s. 533). Själva historien behöver 
inte vara positiv för att åhörarens känsla ska bli positiv (Jung, 1959, s. 9). 
 

”Människor söker lycka och behöver hjälp med vad som gör dem lyckliga, och det är 
där marknadsföring kommer in.” (Bagozzi & Nataraajan, 2000, s. 3) 

 
Vilka beståndsdelar en berättelse består av finns det olika teorier om (Woodside, 2010, 
s. 534). Enligt Bal (1997, s. 23) så består den av en fabel, en berättelse och en text. 
Fabeln är den abstrakta strukturen av berättelsen och består av en serie händelser i 
huvudet på författaren. Berättelsen är ur vilket perspektiv fabeln är sedd på, vilken 
karaktär den har. Texten är den minst abstrakta beståndsdelen och behandlar i vilket 
språk och medium historien publiceras i. Den andra teorin är även den uppdelad i tre 
delar, berättelsen, texten och berättandet (Rimmon-Kenan, 1983, s. 86). Där berättelsen 
motsvarar Bals fabel, texten är synonym till diskurs, själva samtalet och berättandet är 
hur historier berättas, faktorer som tonläge och attityd. 
 
McKee (2003, s. 34) pratar om kaosberättandet. Att börja med en förhistoria i balans för 
att sedan introducera ett ”inciting incident” som sätter världen i obalans, till exempel ett 
lyckligt gift par där mannen omkommer i en trafikolycka på väg hem från jobbet. 
Historien arbetar sedan med att förklara hur protagonisten återställer balansen genom att 
kämpa för sina subjektiva önskningar i den råa verkligheten. Det är, enligt McKee 
(2003, s. 34), samspelet och konflikten mellan dessa krafter som en bra historieberättare 
måste använda sig av. Även Papadatos (2006, s. 384) har sett i sin studie om Air Miles 
bonusprogram - att alla historier består av vissa grundelement, i hennes fall pratar hon 
om förväntan, krisen, hjälpen och lösningen. 
 
En viktig aspekt är att läsaren förstår vad protagonisten är ute efter för att uppnå balans. 
Få saker driver och ger energi till en historia lika mycket som en vilja att uppnå något 
(McKee, 2003, s. 40-45). I en bra historia ska denna vilja vara kärnan i berättelsen och 
historiens intresse skulle sluta abrupt om protagonistens vilja försvann. Nästa steg är att 
presentera det som hindrar protagonisten från att uppnå sin vilja, antagonisten. 
Antagonisten behöver inte vara en person utan kan likväl vara ett samhälle, tid eller 
rum, till exempel dåligt väder i en reseberättelse. Det antagonistiska elementet ligger till 
grund för historiens konflikt, konflikten som driver historien framåt. Sista steget är att 
visa vilka handlingar och vägval protagonisten gör för att få sin vilja uppfylld, eftersom 
det förklarar vem protagonisten egentligen är, dennes övergripande karaktär (Wilson, 
2002, s. 50-51).  
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Enligt Booker (2004, s. 7) så kan alla historier i västvärlden, allt från skönlitteratur till 
situationskomedier, kategoriseras inom sju huvudhandlingar. 
 
Dessa huvudhandlingar innefattar: 
 

1. Trasor till rikedom (Rags to riches) 
2. Pånyttfödelse (Rebirth) 
3. Jakten (The quest) 
4. Övervinna odjuret (Overcoming the monster) 
5. Tragedi (Tragedy) 
6. Komedi (Comedy) 
7. Resan och återvändandet (Voyage and return) 

 
Hur dessa kategorier definieras är enligt Bocker öppet för tolkning men han påstår att 
historierna med högst genomslagskraft är de med flera huvudhandlingar. Även om 
huvudhandlingarna bara är sju till antalet så kan andra parameter ändras för att skapa 
oändligt med nya historier.  
 
För att göra tydligt för läsaren hur vi tolkar dessa kategorier och återkopplar till vår 
egen empiriska kunskap kring litteraturhistoria, vill vi redogöra för några av våra egna 
kopplingar mellan kategorierna och västerländska litterära verk, även för att tydliggöra 
för läsaren vilken koppling teorin har till den sociala verkligheten. Ett tydligt exempel 
på trasor till rikedom finner vi i Den Store Gatsby (Fitzgerald, 2004) där Jay Gatsby 
bygger upp en aristokratisk aura och rör sig i lyxig miljö, allt uppbyggt för att få Daisy 
Buchanan. Samtidigt innehar boken flera andra stora handlingar, däribland Nick 
Carraways introduktion i den överflödiga aristokratiska världen och Tom Buchanans 
svartsjuka natur.  Pånyttfödelse är ett stort existentialistisk tema och återfinns i flera av 
de största litterära verken. Inget mer känt än Jesus Kristus återuppståndelse i Bibeln 
(Bibelkommissionen & Nya Inlagan Bibel, 2000). En mer symbolisk mening av 
pånyttfödelse finner vi i Gilgamesheposet (Warring & Kantola, 2003), och trots att 
verket har sitt ursprung i mellanöstern har det influerat den västerländska litteraturen 
och anses i dag vara ett av de mest fundamentala verk som skapats. Jakten finner vi i 
Den Gamle och Havet (Hemingway, 1999) där gamle sargade fiskaren Santiago beger 
sig ut att fånga den största svärdfisk denna värld någonsin skådat. Det är en kamp mot 
naturen och människans egen försvagning när hon åldras. Övervinna odjuret är ett 
enormt stort litterärt tema och används än i dag inom populärvetenskaplig skönlitteratur 
men likaså i historisk litteratur. Ett tydligt och känt exempel på detta är Sagan om 
Ringen (Tolkien, 1991) där ett litet sällskap kämpar att förgöra en ond kraft som hotar 
förgöra världen. Tragedi är ett tema som lättast går att koppla till antiken och all tids 
dramatik. Vi finner den i Medea (Euripides, 2012), eller andra stora verk bland annat 
Hamlet (Shakespeare, 1992). I temat komedi kan man lyfta fram Huckleberry Finns 
Äventyr (Twain, 2003) där han tillsammans med en följeslagare flyr norrut längs 
Mississippi-floden för att fly det amerikanska klass- och slavsamhället. Det sista temat, 
resan och återvändandet kan kopplas till ett av västvärldens mest betydande verk, 
Odyssén (Homeros, 2014) där Odysseus, försöker återvända hem efter det stora kriget i 
Troja.   
 
En annan vanlig företeelse i bra historier är enligt Papadatos (2006, s. 384) att 
belöningar i berättelser oftast kommer i par, först en fysisk belöning och sen en 
emotionell. Det kan vara studenter som fått sin examen men som senare också blir firad 
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av sin familj vid matbordet med diplomet i sin hand. Eller när ett dövt barn återfår sin 
hörsel och barnets mor ser denne leka med grannbarnen för första gången. 
 
Harry Potter är ett bra exempel där berättartekniken används som ett effektivt 
marknadsföringskoncept, medvetet eller omedvetet (Brown, 2005, s. 20). En historia 
om en tonårspojke som idag är värderad till fyra miljarder dollar (Gunelius, 2008, s. 7).  
En viktig del av framgångssagan är användandet av flera historier (Brown & Patterson, 
2010, s. 543). Det är historien som utspelar sig i böckerna, historien i filmerna, historien 
om författaren, historien om dess kritik samt historierna beundrare skapat själva som 
sprids på internet som hjälpt till att skapa denna succé (Brown, 2005, s. 40). Detta 
stämmer överens med Bookers (2004, s. 7) teori om att fler huvudhandlingar leder till 
högre genomslagskraft. 
 
Men även om Harry Potter-fenomenet består av flera olika historier, är dessa enligt 
Brown & Patterson (2010, s. 554-555) inte konsekventa. Tvärtom är många av 
historierna rent motsägelsefulla, vissa på detaljnivå och andra är raka motsatser. Denna 
friktion är dock positiv och förstärker läsarens intresse för fenomenet (Brown & 
Patterson, 2010, s. 554-555). Konflikterna mellan historierna men också i dem, som 
mellan Harry Potter och Lord Voldemort, har hela detta fenomen gott om (Brown & 
Patterson, 2010, s. 554).   
 

”Konflikter, konflikter, konflikter, det är nyckeln till lyckad storytelling.” 
(Zuckerman, 1994, s. 89). 

 
Dagens företag har insett att storytelling är ett bra verktyg men det har uppkommit en 
myt att om att historier måste vara enkla att förstå, rakt på sak och sympatiska (Brown 
& Patterson, 2010, s. 553-554), något som Harry Potter visar inte är vägen för lyckad 
storytelling. Utvecklingen har stannat vid ”det var en gång”- och ”De var lyckliga i alla 
sina dagar”-historier på företagens hemsidor (Brown & Patterson, 2010, s. 553-554). 
 
3.6. Kommunikationskanaler 
Den externa kommunikationen kopplar ihop företagets identitet och företagets image 
med hjälp av olika kanaler. Här nedan redogör vi för ett urval av de kanaler företag kan 
använda sig av storytelling inom. 
 
3.6.1. Sociala medier 
Företagens användning av sociala medier anses av Murdough (2009, s. 93-94) 
fortfarande vara i uppbyggnadsfas där mätinstrument anses vara omogna. Trots detta 
menar forskaren att det finns en stor optimistisk tilldragelse till dessa 
marknadsföringskanaler efter upptäckten att det är där man återfinner många av de 
attraktiva marknadssegmenten. Som en direkt följd av detta har företagen ökat sin 
marknadsföringsbudget inom sociala medier och använder dessa kanaler främst som 
varumärkesbyggande verktyg ämnade öka uppmärksamheten och påverka den 
uppfattade bilden konsumenter har av företaget.  
 
Enligt en artikel, publicerad av eMarketer (2013) påvisas att färre företag och 
marknadsförare använder sig av sociala medier för att skapa sidklick och direkt 
handling medan den betalda annonseringen fortsätter att växa som en etablerad 
marknadsföringsstrategi på sociala medier. Artikeln påvisar hur den budgeterade 
annonseringen på den amerikanska marknaden 2014 uppgick till 5 miljarder dollar och 
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de främsta möjligheterna för företag att dra nytta ur dessa strategier är att öka 
medvetenheten kring företagets varumärke. Här återfinns således en generaliserbar bild 
av den sociala verkligheten, och hur sociala medier och dess strategier används ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv. Den viktiga informationen att ta del av ur artikeln är 
därför hur sociala medier används. Att det i första hand inte handlar om 
direktförsäljning utan om att påverka konsumentbeteenden.  
 
Pulizzi (2012, s. 121) påvisar i sin forskning att sociala medier, ur ett B2B-persektiv är 
ett av de främsta verktygen inom innehållsmarknadsföring. Vidare har forskningen 
påvisat att sociala medier är det näst mest använda verktyget efter artiklar, för att sprida 
innehåll (Pulizzi, 2012, s. 118). Sociala medier är dock inte självgående komponenter 
som har en direkt positiv påverkan gällande attraktionskraft och uppmärksamhet. Det 
krävs fortfarande tilldragande och inspirerande storytelling inkorporerat i de sociala 
kanalerna för att skapa den emotionella respons företagen söker hos konsumenten. 
Sociala medier i sig är således enbart kanaler och verktyg, vilka kan användas effektivt, 
men genererar inte en tilldragande effekt på egen hand, utan effektiv storytelling krävs 
som den övergripande ingrediens som skapar den respons hos mottagaren som företaget 
söker (Pulizzi, 2012, s. 118).   
 
De traditionella angreppssätten till varumärkesbyggande, vilka fokuserar på massmedia-
strategier identifieras som föråldrade på en marknad där information sprids effektivt och 
finns tillgänglig för alla genom sociala mediers framfart (Keller, 2009, s. 139). Vidare 
ser vi att den interaktiva marknadsföringen på sociala plattformar identifierats som en 
starkt växande komponent inom den externa kommunikationen mellan företag och 
konsument. Den interaktiva marknadsföringen erbjuder en effektiv mångsidighet som 
kan riktas mot många olika aspekter inom utveckling av ett företags 
varumärkespersonlighet och positionering på marknaden. En direkt följd av detta är 
implikationen att företag måste välja de kanaler vilka bäst stämmer överens med de 
styrkor och möjligheter som föreligger företaget och dess fokuserade marknadssegment 
och att den interaktiva aspekten inom kommunikationen tillåts ta plats och etableras 
som ett övergripande strategiskt verktyg. (Keller, 2009, s. 151) 
 
På en global marknad som i vår tid definieras av en konkurrenskraftig och dynamisk 
miljö med explosiv teknologisk utveckling, fluktuerande efterfrågan och oförutsägbara 
förutsättningar (Eisenberg, Johnson & Pieterson, 2015, s. 144) återfinns sociala medier 
inte bara för att sprida innehåll utan som ett mätverktyg genom sociala nätverks-
analyser som kan användas för att skapa en förståelse för hur information sprids och 
upptas både internt och externt inom och utom företaget (Eisenberg et al., 2015, s.149) 
Utöver detta möjliggör de stora framstegen inom utvecklingen av grafik och 
datavisualisering skapelsen av effektivt historieberättande i marknadskommunikation 
genom sociala medier och erbjuder en plattform för interaktivt deltagande inom såväl 
den informella organisationen och konsumenter utanför (Eisenberg et al., 2015, s. 147).  
 
3.6.2. Viral marknadsföring 
Enligt Van der Lans et al. (2010, s. 349) definieras viral marknadsföring som ett 
växande fenomen inom marknadsföring där konsumenter ömsesidigt delar och sprider 
marknadsföringsinnehåll. Detta innehåll kommer ursprungligen från ett företags 
marknadsföringskanaler för att skapa en positiv ökad effekt och kapitalisering av Word-
of-Mouth-relaterade kommunikationsbeteenden. Man finner ytterligare en definition av 
begreppet av Krishnamurthy (2007) som menar att den virala marknadsföringen innebär 
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ett informationsflöde som sprids effektivt konsumenter sinsemellan vilket leder till 
storskalig marknadsacceptans. Utan officiella marknadsföringsåtaganden eller utlovad 
belöning bedriver således konsumenterna själva indirekt marknadsföringen vidare och 
ökar medvetandet för produkten på marknaden.  
 
De Bruyn & Lilien (2008, s. 151) menar att den virala marknadsföringen uppkommer 
när konsumenter är villiga att själva bli marknadsförare av en produkt eller service and 
sprida informationen inom deras sociala nätverk. Författarna menar att konsumenter gör 
detta av två olika anledningen. Den första är att de motiveras av explicita drivkrafter 
som finansiella faktorer eller ett behov av att kommunicera inom sociala nätverk. Det 
andra är att de motiveras av ett genuint och passionerat intresse av att dela, med sina 
vänner, av produktens fördelar.  
 
Rayport (1996) föreslår att viral marknadsföring är den ultimata strategin och det bästa 
verktyget när det kommer till att få ut information på kort tid, med minimal budget och 
med största möjliga effekt. Författaren identifierar sex stycken regler för ett företag att 
följa för att lyckas med sin virala marknadsföring.  
 
Nedan identifieras de regler som författaren för fram: 
 

1. Smygande är essensen i marknadsinträde. 
2. Vad som presenteras är gratis - betalning kommer senare. 
3. Låt beteendet hos målgruppen leda information vidare. 
4. Uppträd som en värd - inte ett virus. 
5. Exploatera styrkorna i svaga band. 
6. Investera för att nå vändpunkten.  

 
Dafonte-Gómez (2014, s. 205) påvisade med sin forskning att det fanns en korrelation 
mellan de mest framgångsrika virala marknadsföringskampanjerna och kampanjer som 
lyckades skapa en känsla av glädje och överraskning. Dessa emotionella faktorer 
påvisas därmed vara de mest effektiva att vända sig mot när man försöker effektivisera 
den virala effekten av kampanjen.  
 
3.6.3. WoM och eWoM 
WoM-kommunikation (Word-of-Mouth) har fått mycket uppmärksamhet av forskare 
inom marknadsföring (De Matos & Risso, 2008, s. 578). Begreppet syftar på en 
informell icke-kommersiell kommunikation mellan två personer om ett varumärke, 
produkt, organisation eller tjänst (Walker, 2001, s. 63). WoM anses vara en av de mest 
inflytelserika faktorerna i konsumentens köpbeslut (Keller, 2007) och har i studier visat 
sig vara mer effektivt än annonsering och direktförsäljning (Engle, Kegerris & 
Blackwell, 1969; East, Hammond, Lomax & Robinson, 2005). Den främsta anledningen 
är att det anses mer trovärdigt och information anpassas bättre till mottagaren (Steffes & 
Burgee, 2009, s. 54-55). 
 
Enligt King et al. (2014, s. 167) har internet förändrat det sätt konsumenter söker 
information, interagerar sinsemellan och sättet de handlar på. Som en direkt konsekvens 
av den digitala marknadens framfart har det traditionella begreppet Word-of-Mouth 
(WoM) utvecklats och erhållit en elektronisk faktor - elektronisk Word-of-Mouth 
(eWoM). Begreppet har vuxit sig starkt och föredras på många sätt som 
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kommunikationsverktyg, framför de traditionella sätt konsumenter söker information 
och interagerar med varandra. 
 
King et al. (2014, s. 169-170) utgår ifrån en meta-insamling av de karaktäristiska drag 
vilka återfinns i eWoM och sammanställer dem i en modell som presenteras.  
 
De sex övergripande karaktäristiska drag presenterades och inkluderas; 
 

1. Ökad volym – King et al. (2014, s. 170) menar att internet i dess natur erbjuder 
många och nya vägar för WoM att färdas. Detta innebär att eWoM möjliggör 
större slagkraft och sätt att nå ut till fler kunder gentemot de traditionella 
kanalerna. Vidare påvisar King et al. (2014, s. 170) att när WoM ökar i volym, 
desto större är chansen att konsumenter hör talas om företaget, produkten eller 
tjänsten. Och desto mer de hör om det, desto troligare är det att konsumenter 
påverkas till handling. På så sätt leder den ökade volymen också till ökad 
medvetenhet. Ur ett storytelling-perspektiv bör företagare således anpassa 
strategierna och ladda dess innehåll så väl att eWoM blir slagkraftig och sprids 
effektivt. 

2. Utbredning – King et al. (2014, s. 170) påvisar också vikten av att bredda 
plattformarna när man hanterar spridning av WoM. Här nämns åter internet som 
en drivande del i varför eWoM innehar styrkor framför traditionell spridning. I 
det att internet erbjuder stor spridning i form av gemenskap och samhälle där 
företagare kan anpassa strategier för att effektivisera medvetenheten bland 
konsumenter, där man tidigare inte haft samma möjlighet då mediaföretag 
kontrollerat innehållsspridning. 

3. Ihärdighet och observerbart – King et al. (2014, s. 170) nämner en mycket 
intressant skillnad mellan traditionell WoM och eWoM i det att eWoM sprids 
genom det skrivna ordet. Detta har flera implikationer och ställs i skillnad mot 
den traditionella kanalen i det att det skrivna ordet inte försvinner efter att det 
skrivits ner. Det förblir tillgängligt för dem som söker det. Traditionell WoM har 
inte samma möjligheter då det efter yttring enbart existerar i den subjektiva 
människans medvetande och minne. Således är eWoM mer effektiv då den inte 
förtvinar med tid och kan även tillåtas ta tid innan man åstadkommer spridning. 

4. Anonymitet – King et al. (2014, s. 170) menar också att Internet erbjuder säljare 
en särskild anonymitet som inte finns tillgänglig inom traditionell WoM. 
Eftersom en säljare drivs av egna och företagets intressen finns det alltid en 
skeptisk faktor när konsumenter förväntas sprida innehåll. Internet har till viss 
del erbjudit företag en särskild anonymitet som maskerar företagens egna 
intressen och egentligen att det är de som försöker sprida innehållet och 
informationen. Därmed kan man till viss del med eWoM komma runt problemet 
gällande trovärdighet. 

5. ”Salience of valence” – En term som refererar till betygsättning och ranking 
från konsumenter på produkter, tjänster och företag (King et al., 2014, s. 170). 
Vidare menar King et al. (2014, s. 170) att denna betygsättning minimerar 
tidigare risker associerade med traditionell WoM där sändaren ofta kan 
missuppfattas, beroende på antingen sändaren själv eller mottagarens tolkning. 
Eftersom det finns ett fokus inom traditionell WoM på talande formuleringar 
och subjektiva tolkningar hos åhöraren finns det alltid risker att spridningen 
påverkas negativt på grund av otydlighet eller missförstånd. Dessa 
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betygsättningar möjliggör därför att förbise det talade språket och tydliggöra 
konsumenters åsikter och en effektiv spridning.  

6. Samhällsengagemang – King et al. (2014, s. 171) påpekar att 
konsumentengagemang är en drivande och mycket viktig faktor för ett företag 
att skapa hållbara konkurrensfördelar, vinstdrivning och kundlojalitet. Vad 
eWoM indirekt har skapat är ett samhälle där konsumenter kan interagera 
tillsammans med varandra, där de inte är bundna geografiskt, kulturellt och till 
viss del inte ens språkligt. Internet är således en mycket användbar plattform 
som driver, inte bara eWoM utan företaget framåt i stort ur ett indirekt 
perspektiv. 
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4. Metod 
I detta kapitel redogör vi för läsaren den praktiska metoden av studiens genomförande. 
Inledningsvis härleder vi läsaren genom studiens strategi, empiriinsamlingsmetod och 
design. Efter det diskuterar vi val av intervjupersoner samt intervjun och dess olika 
delar. Sedan redogör vi för anonymiseringsprocessen. Sedan följer en diskussion om 
källkritiken berörande primärkällorna. Avslutningsvis diskuterar vi relevanta 
forskningsetiska aspekter, vilka berör denna studie.  
 
4.1. Forskningsstrategi 
Utifrån de utgångspunkter denna studie presenterat klargjordes att studiens 
epistemologiska kunskapssyn är interpretativism där tolkningar görs för att försöka 
finna en förståelse för frågan som ställs i studiens problemformulering. Vidare har 
studien den ontologiska ståndpunkten konstruktionism där aktörernas handlingar och 
uppfattningar är det som undersöks och därför passar bättre överens med det syfte som 
föreligger studien.  Utifrån de grundläggande ramar som identifierats för studien, utifrån 
epistemologi och ontologi, redogör vi även för en deduktiv ansats, med inslag av 
abduktion där vi tillåter oss växla till induktion när det krävs.  
 
Från dessa utgångspunkter finner vi det naturligt att anpassa studien efter den 
kvalitativa forskningsstrategin. Vi använder en deduktiv ansats med inslag av 
abduktion. Den kunskapssyn som brukar etableras i den kvalitativa forskningen är 
interpretativism och lägger fokus på tolkning. Vidare är konstruktionismen den 
ontologiska ståndpunkt som oftast associeras med det kvalitativa tillvägagångssättet där 
relationen mellan individer utgör de sociala egenskaper framtagna i empiriinsamlingen. 
Den kvalitativa forskningsstrategin möjliggör för oss att försöka nå en förståelse av den 
sociala verkligheten genom de undersökningsmetoder som generellt används inom 
kvalitativ forskning, och även i denna studie och berörs i avsnitt 4.2 nedan.  
 
Den kvalitativa strategin erbjuder ett något annorlunda tankesätt kring det praktiska 
tillvägagångsättet av forskningsprocessen. Den struktur som föreligger den kvalitativa 
strategin kommer redogöras för i dess olika beståndsdelar i detta kapitel, i olika avsnitt.  
 
4.2. Studiens praktiska metod för empiriinsamling 
Vi arbetar utifrån den struktur som Bryman (2008, s. 345-347) ställer upp och 
identifierar som väsentliga steg i den kvalitativa undersökningen samt en förslagen 
ordningsföljd av dessa. Nedan följer en redogörelse för den kvalitativa metod som 
används i studien.  
 
Empiriinsamlingen består av en process av semi-strukturerade intervjuer med företagen 
i forskningsurvalet. Enligt Bryman (2008, s. 346) innefattar denna struktur på intervjun 
en intervjuguide som genereras utifrån de generella frågeställningar och teoretiska 
förarbete som författarna bedriver. Den semi-strukturerade intervjun tillåter 
intervjupersonen att svara brett inom särskilda frågeämnen vilket är fördelaktigt i en 
studie som denna, där den kvalitativa naturen i problemformuleringen ämnar besvara 
frågan hur startupföretag använder sig av storytelling inom den externa 
innehållsmarknadsföringen. Frågorna i den semi-strukturerade intervjun behöver inte ha 
samma ordningsföljd vilket är av största vikt när intervjupersonen tillåts utveckla sina 
svar och i särskilda fall kan beröra olika sakfrågor och frågeformuleringar i olika delar 
av intervjuprocessen. Vidare tillåts forskaren ställa följd- och sidofrågor som inte ingår i 
intervjuguiden, vilket tillåter ytterligare fördjupning i företagets process och 



 
24 

värderingar, gällande deras externa marknadsföringsstrategier. Dessutom har den semi-
strukturerade ett liknande karaktäristiskt drag likt den ostrukturerade intervjun i det att 
den tillåter flexibilitet där intervjupersonen får utrymme att subjektivt tolka de viktiga 
drag som bör tas upp i intervjun (Bryman, 2008, s. 346). Det är alltså intervjupersonen 
som till viss del väljer att sprida åsikter och tankar kring vad som är viktigt att beröras 
för att förklara och beskriva förståelse kring mönster, händelser och beteende. Detta 
leder till att den intervjuguide som används i denna studie berör särskilda ämnen och 
teman, utifrån de generella frågeställningarna.  
 
Utifrån denna kvalitativa metod, där semi-strukturerade intervjuer används, tillåts 
studien gå djupare in i ämnet och besvara frågan hur startupföretag använder sig av 
storytelling i deras externa marknadsföring. Efter intervjugenomförande sker tolkning 
av den insamlade empirin och teoretiskt återkoppling kring de ämnen som berörs i 
intervjuerna. Utifrån den sammanställande empirin, genomförs sedan en analys som 
återkopplar till studiens huvudsyfte och besvarar problemformuleringen.  
 
4.3. Studiens praktiska design 
Utifrån de ramar som utgör formen för denna studie där en kvalitativ forskningsmetod 
och en empiriinsamling bestående av semi-strukturerade intervjuer genereras en 
forskningsdesign som skiljer sig avsevärt från den klassiska kvantitativa designen. 
Enligt Bryman (2008, s. 48-52) utgör designen en struktur för hur undersökningen 
praktiskt appliceras i den valda metoden. Vidare finns tre kriterier för bedömning av 
samhällsvetenskaplig forskning som innefattar reliabilitet, replikation och validitet. 
Eftersom de klassiska forskningsdesignerna inte går att etablera inom den kvalitativa 
forskningen finner man också att kriterierna kräver en annan utformning (Trost, 2005, s. 
112). I den kvalitativa forskningen ändras därmed kriterierna till att fokusera på 
trovärdighet och underkategorier som innefattar tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 
och konfirmering (Bryman, 2008, s. 354-355).  
 
Designen i denna studie går därför inte att jämföra med en klassisk kvantitativ studie 
utan lägger fokus på särskilda ramar för vilka forskarna bör förhålla sig till. Dessa 
återkopplar till de kriterier som berör den kvalitativa forskningen i avsnittet ovan. Enligt 
Bryman (2008, s. 361-362) bör den kvalitativa studien inneha en design som lägger 
fokus på att uppfatta en situation på det sätt som undersökningspersonerna uppfattar 
den. Detta betyder att forskarna bör uppfatta faktorer ur de sociala aktörernas perspektiv 
och komma bakom det yttre sken och se den sociala verkligheten ur 
undersökningspersonens perspektiv. Den kvalitativa studien bör således inte enbart 
fokusera på att tolka den sociala verklighet som forskarna uppfattar utan även inbegripa, 
i den resultatgenererade analysen, den tolkande sociala verklighet som existerar för de 
undersökningspersoner som återfinns i studien och utgör den representerade förståelse 
av verkligheten ur intervjupersonernas ögon.  
 
Dessutom ska studiens design ha ett fokus på beskrivning och kontext. Enligt Bryman 
(2008, s. 363) är den kvalitativt inriktade studien angelägen om att förklara den sociala 
verkligheten och inte notera den. Här betonas vikten av forskarens roll att tolka den 
sociala verkligheten och beskriva den mening som går att återfinna bortom det yttre skal 
som gömmer förståelse för aktörers handling. Vidare bör detaljer tillåtas beskrivas och 
ges reflektion men det är den underliggande, styrande kontext som agerar paraply för 
den sociala verklighet som bör betonas i forskningens analys.  
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Figur 1. Praktisk forskningsdesign. 
 
4.4. Val av intervjupersoner 
Studien använder ett urval av företagare och anställda inom startupföretag i 
tillväxtfasen. Dessa agerade intervjupersoner och väljs ut genom ett målstyrt urval. Det 
målstyrda urvalet är passande i en kvalitativ studie där särskilda frågeområden kräver av 
intervjupersonen att redan inneha särskild information gällande de frågor intervjuaren 
ställer (Bryman, 2008, s. 351). Därför är det inte lämpligt att använda ett 
sannolikhetsurval i denna studie även om sannolikhetsurvalet tillåter större frihet att 
generalisera resultaten (Bryman, 2008, s. 350). Johansson Lindfors (1993, s. 98) kallar 
ett sådant urval för avsiktligt riktat urval, där fokus inte ligger vid att skapa 
representativitet.  
 
I denna studie är det också viktigt att intervjupersonerna och företagen de arbetar för, 
använder sig av storytelling i deras externa innehållsmarknadsföring eftersom frågorna i 
intervjuguiden utgår från detta. Av den anledningen kontrolleras det via första 
kontakten att företagen själva anser sig vara startupföretag i tillväxtfasen, utifrån den 
definition vi erbjuder, samt att de använder sig av storytelling i deras externa 
marknadsföring. Eftersom det är en kvalitativ studie och inget fokus läggs på frågan 
huruvida företagen använder sig av storytelling eller inte, utan snarare hur de använder 
sig av det, är det också viktigt att studiens urval endast består av företag som på något 
sätt redan använder sig av storytelling. Ett sådant urval är enligt Bryman (2008, s. 351) 
passande inom kvalitativ forskning som inte lägger tyngd vid att svara på representativa 
frågor lika mycket som att genomföra en ingående analys, vilket vi gör med denna 
studie och problemformuleringen; hur använder sig startupföretag av storytelling inom 
den externa innehållsmarknadsföringen? Trost (2005, s. 120) tillägger att den 
kvalitativa studiens urval bör innefatta variation bland intervjupersonerna. Detta är 
också en aspekt vi har i åtanke, genom att intervjua företag i olika branscher.  
 
Vad som kan tilläggas är att, även om studien använder sig av ett målstyrt urval, så 
existerar det också särskilda tendenser i urvalet som liknar ett bekvämlighetsurval. 
Bekvämlighetsurvalet, enligt Bryman (2008, s. 194), består av ett urval av 
undersökningspersoner som för tillfället finns tillgängliga för forskarna och studien. 
Eftersom vi aktivt söker företag, med stor geografisk spridning inom Sverige, är vårt 
urval fortfarande målstyrt. Men alla företag vi tar kontakt med, intervjuas inte, utan vi 
intervjuar företag efter att de tackar ja, och slutför intervjuprocessen när vi märker att 
det finns en empirisk mättnad i resultatinsamlingen. Där finns det alltså tendenser till 
bekvämlighetsurval – att vi intervjuar företagen som först godkänner medverkan, medan 
det möjligtvis existerar mer attraktiva företag som fortfarande inte godkänt medverkan. 
Den praktiska processen att skapa urvalet och föra kontakt med företagen redogörs för 
nedan.  
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Den praktiska processen att finna det urval som föreligger studien, utgår från 
företagsinkubatorer i flera av de största tätorterna i Sverige. Från dessa 
företagsinkubatorer finns information att samla in om de olika startupföretag som visar 
sig passa de kriterier som denna studie identifierar som lämpliga för att motsvara de 
företag vi undersöker; startupföretag i tillväxtfasen. Från dessa företagsinkubatorer 
finns också mailadresser tillgängliga och via den vägen söker vi kontakt med 150 
företag och vi bestämmer tid för intervju med de företag som är intresserade och har tid 
att åsidosätta för deltagande i denna studie.  
 
Tillgången till våra intervjupersoner har inneburit en process med både fram- och 
motgångar. Ursprungligen fokuserade vi på företag i Umeå för att enkelt kunna 
genomföra personliga intervjuer. Att få tillgång till företagen var en enkel process i det 
att företagsinkubatorer innehar adressuppgifter till de olika företag vi ville ha kontakt 
med. Det som sedan blev ett problem var att inte tillräckligt många företag hade tid att 
delta i en intervju. På grund av detta tvingades intervjugenomförandet förändras i det att 
vissa intervjuer behövde skötas via telefonsamtal medan vi ursprungligen ämnade 
genomföra intervjuerna på plats.  
 
Efter denna förändring inser vi att detta, som startade som ett hinder, möjliggör tillgång 
till ett större urval där vi kan söka på flera företagsinkubatorer och företag, vilka inte 
nödvändigtvis behöver vara placerade i Umeå. På så vis samlar vi kontaktuppgifter till 
150 företag runtom i flera stora tätorter i Sverige däribland Stockholm, Malmö, 
Göteborg, Uppsala, Västerås och Umeå. Av de 150 företagen som kontaktades var det 
40 företag som meddelade att de var villiga att medverka i en intervju. Tillgången till 
våra intervjupersoner och företag kan slutligen därför anses vara god.  
 
Av de ursprungligen tillfrågade företagen lyckas vi stämma träff med 10 företag som är 
villiga att medverka i studien. De 10 intervjuerna genomförs med intervjupersoner från 
olika företag. 8 av dessa intervjuer genomförs korrekt och sker utan problem. 2 
intervjuer faller bort på grund av dels tekniska problem där inspelningsfunktionen 
slutade fungera, och dels att intervjupersonen tar upp sådant som var mycket intressant, 
men inte relevant för det empiriska underlag denna studie eftersöker. Dessa faller därför 
bort ur vårt urval. Och studien består därmed av 8 intervjuer. 
 
Vi finner i det insamlade materialet att studien uppnår en särskild empirisk mättnad. 
Samtidigt har det under tiden för intervjugenomförandet tillkommit fler företag som 
erbjuder sig ställa upp på en intervju. Efter att de 10 inledande intervjuerna är 
genomförda är vi därför tvungna att ta ställning till huruvida vi behöver ytterligare 
insamling av primärkällor. På grund av den empiriska mättnad vi upplever i 
insamlingen väljer vi därför att tacka nej till ytterligare intervjupersoner. 
 
Gällande valet av intervjupersoner och antalet genomförda intervjuer påpekar Bryman 
(2008, s. 351) att den kvalitativa studien inte är lika negativt påverkad av ett stort 
respondentbortfall som en kvantitativ studie. Därmed väljer vi att inte lägga fokus på att 
analysera de nyckeltal som gäller urvalet – det viktiga är det empiriska djup vi uppnår 
genom intervjuerna och är den betydande del som vi väljer att fokusera på. Dessutom är 
den empiriska mättnad som forskarna upplevt också ett argument för hur urvalet bör 
anses vara tillräckligt för studien. Detta eftersom att det inte är stora generaliseringar 
och direkta frågor som ämnas besvaras i forskningens analyser och slutsatser, istället är 
det den beskrivande kontext som vi ska tolka och presentera. 
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4.5. Intervju 
 
4.5.1. Utformning av intervju  
Enligt Trost (2005, s. 7) kännetecknas den kvalitativa intervjun av konkreta, enkla 
frågor vilka genererar komplexa och utvecklade svar. Inom den kvalitativa forskningen 
i situationer där intervjuer genomförs, menar Bryman (2008, s. 413) att det oftast 
återfinns två olika intervjuformer; den ostrukturerade och semi-strukturerade intervjun. 
Eftersom denna studie ämnar skapa ett empiriskt underlag som sträcker sig över flera 
begrepp och strategiska kanaler inom innehållsmarknadsföring finner vi att den semi-
strukturerade intervjun passar väl.  Undersökningen har ett tydligt fokus med 
formulerade frågor inom identifierade områden. I en sådan undersökning, som har detta 
fokus, är den semi-strukturerade intervju att föredra framför den ostrukturerade. Vidare 
påvisar den metodologiska litteraturen att den semi-strukturerade intervjun är att föredra 
om det rör sig om en studie med flera forskare och att det finns en motivering att 
säkerställa någon slags jämförbarhet i intervjuerna. Dessutom påvisas ett relativt krav 
på att kunna jämföra det insamlade materialet från intervjuerna och att det till viss del 
måste finnas tydliga kopplingar och teman mellan de genomförda intervjuerna. Den 
semi-strukturerande intervjun är även mer passande om forskaren inledningsvis vill 
göra tydligt att det finns ett särskilt ämnesfokus för studien och intervjupersonerna och 
således vill etablera fokuserade ämnesfrågor rörande ämnesvalet för studien, och som 
på förhand, kommuniceras till samtliga intervjupersoner.  
 
4.5.2. Intervjuguide 
Vi använder en intervjuguide som är passande i den semi-strukturerade intervjun. 
Intervjuguiden består av specifika teman vilka berörs i syfte att besvara studiens 
problemformulering (Bryman, 2008, s. 415). Trost (2005, s. 50) tydliggör vikten av en 
intervjuguide, där frågorna på förhand inte är specifikt formulerade, i en kvalitativ 
studie där intervjupersonen bör tillåtas styra frågornas ordningsföljd, inom rimlig mån 
och återkopplat till studiens ämne.  
 
Vår intervjuguide består av fyra delar, där varje del motsvarar ett tema, som alla följer 
en logisk följd där det nästkommande temat fördjupar och utvecklar det förra. Vårt 
första tema är bakgrundsinformation vilket syftar till att skapa en förståelse för vem 
intervjupersonen är, vilken roll denne har inom företaget och en möjlighet för 
intervjupersonen att redogöra för företagets historia och verksamhet. Nästa tema är 
extern marknadsföring och syftar till att skapa en övergripande förståelse för den 
marknadsföring som företaget bedriver och erbjuder intervjupersonen att prata fritt om 
marknadsföringen vilket förhindrar att vi går miste om nyttig information för att 
frågorna är för precisa. Det tredje temat är storytelling, detta ämnar förse studien med 
material relaterat till huvudsyftet med forskningen. Här ska det redogöras för hur det 
används i företags externa innehållsmarknadsföring och vilka strategier som används 
samt en redogörelse för de företagsspecifika historier som företaget har att berätta. Det 
fjärde och avslutande temat är marknadsföringskanaler. Detta tema syftar till att koppla 
de strategier och den marknadsföring som företaget bedriver till de kanaler som används 
för att få ut och sprida innehållet till mottagare. Samtliga intervjuer avslutas med att 
intervjuaren berättar att denne har fått svar på de frågor som behövs och erbjuder sedan 
intervjupersonen att tillägga om det finns något generellt som denne tycker är relevant 
eller intressant.  
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4.5.3. Aspekter kring frågeformuleringar 
Enligt Bryman (2008, s. 419) finns det flera viktiga aspekter för forskaren att anpassa 
sig efter i processen att konstruera frågorna för den kvalitativa intervjun. Utöver de 
grundläggande aspekter som berör intervjuguiden, som diskuteras i tidigare avsnitt, 
existerar det punkter för de precisa frågeformuleringarna. Författaren påpekar vikten av 
att formulera frågorna på ett sådant sätt att de underlättar svar för 
problemformuleringarna som ställs i studien, att ett begripligt språk används och är 
anpassat för den intervjuperson som tolkar och svarar på frågorna, att frågorna inte är 
ledande och på så vis manipulerar empiriinsamlingen och försummar värdet i den 
efterföljande tolkningen, att säkerställa att bakgrundsinformation tillåts ta plats i 
intervjuprocessen då detta säkerställer en större tolkande förståelse för 
intervjupersonernas svar ur forskarnas perspektiv.  
 
Utifrån den skapade intervjuguiden med specifika teman rörande företagens 
verksamhet, externa innehållsmarknadsföring och praktiska strategier utvecklar 
forskarna de frågeställningar som anses vara relevanta för att samla in nödvändigt 
material för att besvara problemformuleringen och nå det syfte som identifieras för 
studien. Dessa frågor är av olika natur och kategori och ämnar tillsammans skapa en 
kontextuell helhetsbild som sedan kan tolkas i empiri- samt analysavsnitten. 
Intervjuguiden återfinns i sin helhet i appendix 1.  
 
4.5.4. Praktiskt genomförande av intervjuer 
Utöver de ramar för vilka den semi-strukturerade intervjun bör utgå ifrån, påvisar 
Bryman (2008, s. 420) även särskilda krav på intervjuaren. Dessa krav eller kriterier bör 
följas för att främja en framgångsrik intervjuprocess från samtliga intressenters 
perspektiv. Dessa kriterier kräver av intervjuaren att vara insatt i det ämne som 
undersöks, är strukturerad i intervjuprocessen, tydlig i sina frågeställningar, mån om att 
agera med hänsyn gentemot intervjupersonen, sensitiv och uppmärksam under 
intervjun, flexibel och receptiv för de förändringar som sker i riktning av intervjun 
under genomförande, kritisk och villig att ifrågasätta under processens gång, kommer 
ihåg det som sägs under intervju för att kunna göra återkopplingar, är medveten och 
kopplar det intervjupersonen kommunicerar utan att påtvinga härledningar i processen. 
Vidare lägger Bryman till ytterligare två kriterier för forskaren som intervjuar vilka är 
att vara balanserad och etiskt medveten.  
 
Intervjuprocessen, enligt Bryman (2008, s. 420), innefattar även några praktiska 
aspekter vilka berör forskaren i hens utförande. Det är av relevans för forskaren att 
bekanta sig vid den miljö den intervjupersonen verkar. I denna studie där fokus ligger 
på företagets externa marknadsföring betyder detta att forskaren bör se över och 
reflektera kring den externa marknadsföring som finns att ta del av innan den faktiska 
intervjun. Trost (2005, s. 56) menar också att intervjuarens klädsel spelar roll och att 
denne bör ha sådana kläder vilka anses rimliga utifrån intervjusituation för att inte bli ett 
störande moment och påverka empiriinsamlingen. Utöver detta menar Trost (2005, s. 
57) att intervjuarens uppförande däribland språkbruk och egenheter under 
intervjugenomförandet bör kontrolleras för att inte skapa ett störande moment för 
intervjupersonen.  
 
Vi inleder distributionsarbetet med att först skapa en textmall innefattande den 
bakgrundsinformation intervjupersonerna behöver för att först kunna ta ställning att 
medverka eller inte medverka i en eventuell intervju. De företagskontakter som är 
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villiga att ställa upp på en intervju får sedan en ny mall med de specifika teman frågorna 
ska ägnas tid åt för att ge intervjupersonerna möjlighet att reflektera och förbereda sig 
inför intervjun.  
 
Under intervjun har intervjuaren tillgång till intervjuguiden och förhåller sig till den, på 
det sätt som nämnts i detta metodkapitel och på det sätt som intervjupersonerna blir 
informerade om. Vad som är nämnvärt är att intervjuerna genomförs av samma 
intervjuare men på olika dagar och platser.  
 
Det är även viktigt att forskaren spelar in intervjuerna på sådan teknik där kvalitén på 
ljudupptagningen är bra och att forskaren innehar kompetensen att styra denna både i 
intervjuprocessen och den efterföljande transkriberingsprocessen (Bryman, 2008, s. 
420). I denna studie används flera olika inspelningstekniker beroende på om intervjun 
genomförs över telefon eller via personligt möte. Genomförda intervjuer på plats spelas 
in via två separata mobiltelefoner av modellen Apple iPhone, vilka bägge innehar en 
kapabel inspelningsfunktion och valet att använda två inspelningskomponenter är för att 
minimera risken av tekniska fel och insamlingsfel. Intervjuer som sköts över 
telefonmöten spelas in med en applikationen kallad TapeACall som möjliggör 
inspelning av telefonsamtal och sedan lagrar ljudfilen på mobiltelefonen.  
 
Det är också av vikt att genomföra intervjuerna i en lugn miljö. Enligt Bryman (2008, s. 
421) är detta viktigt för att erbjuda intervjupersonen en lugn, ostörd miljö där personen 
känner sig trygg och tillåts utveckla åsikter och delge sådan information som kan vara 
känslig för företag att yttra offentligt. Dessutom erbjuder den ostörda miljön en bättre 
ljudupptagning på inspelningsapplikationerna som underlättar transkriberingen och 
minskar eventuellt bortfall. 
 
4.5.5. Bearbetning av material 
De åtta inspelade intervjuerna överförs till dator och uppspelningsprogram för att vi 
skall kunna transkribera dem. De transkriberade intervjuerna sparas sedan i separata 
dokument, i sin helhet. Sedan analyseras samtliga dokument var för sig, där vi skriver 
ner beskrivningar av de olika kontexter som kan tolkas och registreras. Samma person 
transkriberar samtliga intervjuer för att säkerställa att processen genomförs på samma 
sätt, varje gång. Efter genomförd transkribering spelas intervjun upp ytterligare än gång 
för att försäkra att personen uppfattat hela intervjun på ett korrekt sätt.  
 
Efter transkriberingen påbörjas arbetet med att tolka det material vi samlar in från 
intervjuerna och beskriva det i empiriavsnittet. Denna process består av att vi båda går 
igenom samtliga transkriberade intervjuer var för sig och sedan diskuterar dem ihop. 
Här försöker vi alltså diskutera oss fram i våra subjektiva tolkningar och tar också 
hänsyn till hur intervjupersonen agerat under intervjun för att säkerställa att 
tolkningarna i största mån överensstämmer med den sociala verklighet intervjupersonen 
upplever.  
 
När empiravsnittet är slutfört påbörjas analysarbetet där en tabell skapas för att skapa en 
överblickande helhet av den insamlade empirin och de olika företagen. Detta för att på 
ett logiskt sätt härleda läsaren genom analysen och på ett enkelt sätt återkoppla till de 
empiriska resultaten. 
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4.6. Praktiskt genomförande av intervjuer 
Vi anonymiserar intervjupersonerna i empiriavsnittet och ger dem nya fiktiva namn för 
att läsaren inte ska kunna identifiera de faktiska företag som deltar i studien. Vi vill 
dock poängtera att kön är oförändrat.  
 
I tabell 2 sammanfattar vi det praktiska genomförandet genom att redogöra för valda 
alias för respektive intervjuperson, längden på intervjuerna samt om intervjuerna skedde 
över telefon eller om vi träffade intervjupersonen personligen. Tabellen följer en 
kronologisk ordning med den första intervjun först. För företagsform, se Appendix 2. 
 
 

Tabell 2 – Sammanfattning över det praktiska genomförandet av intervjuer. 
  
Intervju nr Alias Tid tim.min.sek Intervjuform 

1 Elsa 00.27.35 Personligt möte 

2 Lucas 00.23.34 Telefon 

3 William 00.27.33 Telefon 

4 Oscar 00.28.19 Telefon 

5 Oliver 00.39.03 Telefon 

6 Liam 00.41.40 Telefon 

7 Elias 01.17.34 Personligt möte 

8 Hugo 00.32.19 Telefon 
 
 
4.7. Källkritik av primärkällor 
Empiriinsamlingen sker genom intervjuer med företagare och anställda som arbetar 
inom startupföretag på den svenska marknaden och bedriver storytelling inom deras 
externa innehållsmarknadsföring.  
 
Eftersom intervjupersonerna och företagen alla är anonyma och att företagen vi 
intervjuer bedriver verksamhet i olika branscher leder oss till en slutsats om att det inte 
finns någon anledning för intervjupersonerna att förställa deras och företagets 
verksamhet, för att ge sken av att vara mer konkurrenskraftiga, effektiva eller använda 
storytelling på ett sådant sätt som inte stämmer överens med verkligheten. I 
genomförandet av varje intervju gör vi tydligt för personen att samtliga uppgifter 
kommer att behandlas konfidentiellt och att det inte på något sätt kommer att vara 
möjligt för utomstående att identifiera vilket företag som ingår i studien.  
 
Intervjupersonerna har av samma anledning, gällande anonymitet, ingen anledning att 
avstå från att delge vad kan anses vara känslig information. Flera gånger under 
intervjugenomförandet finner vi att intervjupersonen tvekar inför att delge information 
rörande budget och investeringar gjorda av företagen. I dessa fall sker alltid en snabb 
och tydlig försäkran av oss till intervjupersonen att anonymiteten kommer att prioriteras 
och att denne efteråt kommer ha tillgång till den fullständiga transkriberingen för att 
säkerställa att informationen registreras och tolkas på ett korrekt sätt som stämmer 
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överens med vad som egentligen sägs och menas. Samtliga av de ställda frågorna 
besvaras, i samtliga intervjuer. De ämnen som av vissa först uppfattas som känsliga 
anges av intervjupersonen, efter försäkran om anonymitet.  
 
Vissa av företagen bedriver sådan verksamhet att det blir mer naturligt att använda sig 
av mer avancerade strategier inom storytelling. Vi syftar främst på ett sådant företag 
som är verksamt inom mediakommunikation. Detta gör att spridningen i vårt 
empirikapitel till viss del kommer få en väldigt stor spridning genom att företagen har 
stor åtskillnad gällande kompetens, expertis och möjligheter inom 
innehållsmarknadsföring och storytelling. Vad som bör tilläggas är dock att vi inte är 
ute efter att registrera och presentera de empiriska resultaten var för sig. Det är den 
samlade kontexten och beskrivningen av denna som är den väsentliga delen inom 
studien och således ser vi inte att någon betydande kritik bör riktas åt denna faktor. 
Dessutom erbjuder Trost (2005, s. 177) en redogörelse för hur den kvalitativa studiens 
urval är oberoende av ett representativt urval utifrån ett statistiskt perspektiv. Samt att 
en stor variation bland urvalet är en positiv aspekt när man studerar den sociala 
verkligheten på djupet istället för att söka generaliserbar data.  
 
4.8. Diskussion om forskningsetiska aspekter 
Holme & Solvang (1997, s. 32) påpekar att samhällsvetenskaplig forskning inte är helt 
värderingsfri. Detta eftersom att samhällsvetenskapen orienterar sig kring människan 
och hennes samhälle och att forskaren också är en människa och innehar en unik 
referensram som påverkar studien (Holme & Solvang, 1997, s. 31). Men Holme & 
Solvang (1997, s. 31-32) gör också tydligt att samhällsvetenskaplig forskning kan och 
bör bedrivas, men att den kräver av forskaren att vara ärlig och transparent kring sin 
egen värdegrund, att denna tillåts lyftas fram i studien, för att minimera dess 
konsekvenser. Detta avsnitt innefattar en diskussion och redogörelse för denna studies 
aspekter rörande forskningsetik, ett ämne inom den samhällsvetenskapliga forskningen 
vilket anses mer centralt och viktigt att framhålla, än forskningens faktiska resultat och 
bidrag (Trost, 2005, s. 103). Studien erbjuder och berör de samhälleliga etiska 
aspekterna i ett senare kapitel.  
 
Bryman (2008, s. 423-424) identifierar flera viktiga praktiska aspekter som bör 
kontrolleras under intervjuprocessen ur ett etiskt perspektiv. En viktig del i den 
kvalitativa intervjun som ofta är svår att kontrollera är själva lyssnandet. Lyssnandet 
existerar inte bara genom mental registrering utan även i fysisk delaktighet som 
reflekteras genom kroppsspråk. Det är viktigt att forskaren är medveten om detta och 
genomgående försöker kontrollera lyssnandet ur dessa två perspektiv för att försöka 
minimera risken att intervjupersonen påverkas. På detta vis är den icke-verbala 
kommunikationen lika viktig som den verbala och bör kontrolleras i samma mån. 
Vidare bör intervjuaren agera aktivt under intervjun utan att vara för påverkande. Detta 
kräver att intervjuaren kontrollerar sitt eget sätt och är väl mottaglig under 
intervjuprocessen. Dessutom bör känsliga ämnen beröras försiktigt och intervjuaren 
måste vara receptiv för hur intervjupersonen utstrålar press och osäkerhet. Slutligen var 
det av största vikt att kontrollera forskarens egen formella roll i intervjuprocessen – att 
kontrollera sitt eget beteende, känslor och förbli värderingsfri.  
 
Intervjuprocessen för denna studie börjar med att vi bekantar oss med de teoretiska 
etiska aspekter som bör tas hänsyn till, vid en kvalitativ intervju. Vi försöker sedan 
kontrollera dessa aspekter genom att genomgående påminna oss själva om vikten av 
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lyssnandet, den icke-verbala kommunikationen, kroppsspråk, förmåga att vara receptiv 
samt att kontrollera känslor och förbli värderingsfri. Samtliga intervjupersoner blir 
meddelade om att studien erbjuder total anonymitet för de medverkande, att 
medverkandet är frivilligt, att när som helst under intervjun har möjlighet att avsluta sitt 
medverkande, att de har tillgång till transkriberingen av intervjun och möjlighet att 
ändra sina svar.  
 
Under två intervjuer finner vi att intervjupersonen blivit osäker på hur mycket hen vågar 
informera, då informationen är känslig och inte offentlig. Detta anses dock inte vara 
något problem, då intervjuaren snabbt åter påminner om att företaget och personen skall 
förbli anonym och intervjun fortgår och den känsliga informationen redogörs för. Vi 
skapar alias för samtliga intervjupersoner och vi vill göra tydligt att dessa inte har någon 
som helst koppling till företagen eller intervjupersonerna. De generella beskrivningarna 
av företagen vi redogör för är ytterst generella och skall inte på något sätt röja 
anonymiteten. Vi behandlar dokumentation av intervjuerna konfidentiellt. De enda 
personerna med tillgång till eventuell känslig information är dessa författare och vår 
handledare. Intervjupersonerna får inte heller någon information om vilka andra företag 
och personer som ingår i studien. Vi behandlar dokumentation av intervjuerna 
konfidentiellt. De enda personerna med tillgång till eventuell känslig information är 
dessa författare och vår handledare. Intervjupersonerna får inte heller någon information 
om vilka andra företag och personer som ingår i studien. Vi vill tydliggöra att insamling 
av empiriskt material sker endast i syfte att skapa ett underlag för diskussion och analys 
gällande studien. Vi står utan egna vinstintressen gällande åtkomst av eventuell känslig 
information gällande företagen och de branscher de är verksamma inom. Känslig 
information i intervjugenomförandet behandlas etiskt korrekt, konfidentiellt och vi är 
medvetna om den utsatta situation en intervjuperson kan finna sig i om denne känner sig 
pressad eller utan tillit till oss. Vi finner i intervjugenomförandet att detta inte var ett 
problem, alla var medvetna om deras rättigheter och vår försäkran om anonymitet.  
 
Vi intygar att textbearbetning genomgående sker självständigt dessa författare 
sinsemellan. All extern materialinsamling gällande primär- och sekundärkällor är 
korrekt refererat i den löpande texten och samtliga källor återfinns i källförteckningen. 
Vi har genomgående i studiegenomförandet aktivt arbeta att förbli värderingsfria i 
samtliga av uppsatsens beståndsdelar, förutom de berörande författarnas praktiska och 
teoretiska förförståelse, samt redogörelsen för hur ämnesvalet väckte ett intresse hos 
oss. Vi är medvetna om att det finns en fundamental värderingsgrund inom 
samhällsvetenskaplig forskning. Holme & Solvang (1997, s. 31) påvisar att forskaren 
driver en studie i en särskild kontext, där denne fokuserar kring centrala drag och 
generella kännetecken vilka inte motsvarar en fullständig beskrivande skildring av 
verkligheten. Vi erbjuder därför läsaren en redogörelse för den praktiska processen av 
ämnesval och beskriver hur ett intresse väckts hos oss samt hur vi som författare redan 
innehar en både teoretisk och praktisk förförståelse inom marknadsföring och dess 
utvecklade beståndsdelar vilka påverkar studiens referensram.  
 
Vi gör tydligt att den kvalitativa studien kräver av oss att göra tolkningar av den 
empiriska materialinsamlingen. Det återfinns således inte fullständig objektivitet. Vi är 
dock medvetna och jobbar aktivt för att framhålla den tolkning av sociala verkligheten 
som intervjupersonerna redogör för oss. Det är inte vår sociala verklighet som tolkas, 
utan den vi återfinner i transkriberade intervjuer.  
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Vi säkerställer att den praktiska metoden stämmer överens med vår redogörelse av 
denna. Att vi arbetar med transparens, öppenhet och noggranna formuleringar av vårt 
tillvägagångssätt i hela processen av studiegenomförandet. Vidare förhåller vi oss till de 
sanningskriterier vilka är lämpade inom kvalitativ forskning. Dessa redogörs för i sin 
helhet i avsnitt 7.3. Vi förhåller oss till det tillvägagångssätt och regler Umeå 
Universitet redogör för i uppsatsmanualen (Handelshögskolan vid Umeå Universitet, 
2014) och intygar att vi upprätthåller oss efter lagar och regler som återfinns på Umeå 
Universitetet och i landet. Uppsatsen är inte skriven på uppdrag från extern intressent. 
Vi förhåller oss enbart till Umeå Universitet och förblir värderingsfria och utan egna 
intressen förutom att fullgöra eget examensarbete. Vi lägger ingen värdering eller 
redogör i diskussion om intervjupersonerna. Det är företagen som ligger i fokus och de 
analytiska slutsatser vi kommer fram till är sådana där vi enbart ämnar analysera 
empirin utifrån ämnesvalet. Vi skildrar samtliga intervjupersoners intervjuer i 
empirikapitlet, och låter samtliga få utrymme att förmedla tankar, idéer, perspektiv och 
synsätt. En aspekt kring urvalsprocessen vilket vi själva är kritiska kring är att enbart 1 
av 8 intervjupersoner är kvinna. För att främja jämställdhet inom forskningen och 
påvisa en reflekterande bild av den samtida marknaden bör ett urval reflektera både män 
och kvinnor på ett jämställt och rättvist sätt.  
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5. Empiri 
I detta kapitel presenteras resultaten från empiriinsamlingen från genomförda 
intervjuer. Vi inleder med en kortfattad presentation av varje deltagande företag för att 
skapa en kontext och övergripande bild av företagen för att läsaren lättare ska förstå 
och koppla till deras verksamhet och tankesätt kring storytelling. Sedan redogör vi för 
företagens externa kommunikation, hur företagen använder sig av storytelling samt de 
olika kommunikationskanaler de använder sig av. De sammanställda resultaten från 
empirikapitlet återfinns i tabellen i appendix 2.  
 
5.1. Presentation av intervjuade företag 
Marknadsföringsföretaget arbetar med kommunikation och design åt andra företag och 
räknas då som ett B2B-företag och har funnits i mindre än två år. Elsa är grundare av 
företaget och driver det i dag själv. 
 
Designföretaget och Teknikföretaget är grundat av Lucas. Designföretaget har funnits i 
mindre än två år och arbetar med design åt andra företag – B2B. Teknikföretaget arbetar 
B2C, med en produkt mot slutkonsument och är relativt nystartat. 
 
Prognosföretaget är yngre än två år och arbetar B2B för att hjälpa företag i flera olika 
branscher med prognosanalys och utveckling. William är en av grundarna till företaget. 
 
Utvecklingsföretaget grundades av Oscar för mindre än ett år sedan och arbetar med att 
utveckla digitala lösningar till företag och är därmed ett B2B-företag. 
 
Produktföretaget är drygt ett år gammalt B2C-företag och säljer fysiska produkter till 
konsumenter både i affär och online. Oliver är en av grundarna till företaget. 
 
Rekryteringsföretaget grundades av Liam för mindre än två år sedan och han arbetar 
idag som VD. Företaget arbetar både B2B mot företag som vill anställa men också B2C 
mot privatpersoner som vill ha anställning. 
 
E-handelsföretaget arbetar med produkter till konsumenter och kan då klassas som ett 
B2C-företag men då de inte tillverkar produkterna själva hanteras också 
kommunikationen med producenterna. Elias är marknadsföringsansvarig på företaget. 
 
Videoproduktionsföretaget är ett B2B-företag som startades för över fyra år sedan och 
arbetar med produktion av film samt att bygga och utveckla varumärken åt andra 
företag. Hugo är grundare av företaget och arbetar idag som producent. 
 
5.2. Företagens externa kommunikation 
Elsa, som driver Marknadsföringsföretaget, säger att hon arbetar som konsult inom 
strategisk kommunikation och brinner för tvåvägskommunikationen och processen att 
skapa innehåll, hon förklarar sitt arbete så här:  
 

”Jag hjälper mina kunder att först och främst, utifrån sina mål och visioner sätta 
greppbara smarta mål och planera sin marknadsföring i olika kanaler och också i valet 
av vilka kanaler som borde användas utifrån hur mycket resurser de har. Har de behov 
av det hjälper jag dem inte bara med den strategiska biten utan ger också råd om hur 

kunderna ska använda dessa kanaler i mån av deras egna resurser.” 
(Elsa, Marknadsföringsföretaget) 



 
35 

 
Hon säger att majoriteten av arbetet idag sker i de digitala kanalerna. Hon fortsätter 
förklara att det finns otroligt mycket information på webben idag och att majoriteten 
filtreras bort av mottagarna. För att få användarnas uppmärksamhet och komma igenom 
bruset så måste man ha något som fångar kundernas uppmärksamhet och det skiljer sig 
åt beroende på deras intressen. Elsa säger också att värdet man ger kunden ska gärna 
vara fysiskt greppbart och sedan förankras i det digitala. Det kan röra sig om ett event 
eller en tävling som fysisk utgångspunkt. Hon förklarar att en av grundstenarna när hon 
bygger lösningar för kunden är att det ska vara enkelt för dem att göra egna inlägg och 
skapa sitt egna innehåll. 
 
Lucas börjar med att berätta att majoriteten av kommunikationen, B2B-företaget 
Designföretaget bedriver, sker genom nätverk och kontakter. Med Teknikföretaget ser 
det dock annorlunda ut, då de istället riktar sig mot konsumenter. I det företaget, vilket 
fortfarande är väldigt ungt, används många kampanjer och det huvudsakliga målet just 
nu är att ta sig ut på marknaden – positionera och bygga varumärket. Lucas berättar att 
crowdfunding (en metod att finansiera projekt genom att vända sig till ett stort antal 
finansiärer) på plattformar som kickstarter.com och indiegogo.com är bra sätt att få ut 
sin produkt till konsumenter. Det har även visat sig vara effektiva plattformar för att 
bygga varumärket internationellt, då människor runt hela världen hör av sig.  
 
Han anser att storytelling är ett väldigt viktigt verktyg, både för Designföretaget och 
Teknikföretaget. Han berättar att med Teknikföretaget så använde de sig av Elevator 
pitches som var cirka 30 sekunder långa när de var i en inkubator och det hjälpte dem 
att bygga upp deras berättelse. I Designföretagets fall har de en tydlig historia vilken har 
en geografisk, politisk och personlig koppling som genomsyrar både namn, 
företagshistoria och företagets förhållningssätt. 
 
I Teknikföretagets fall berättar Lucas att de använder sig av videokampanjer på dessa 
crowdfunding-plattformar. Han förklarar också att på dessa plattformar får man sätta en 
minimum-summa vilket kampanjen måste uppnå för att få genomföras och berättar att 
det handlar mycket om strategi. 
 
”… de här plattformarna har ju i dag parametrar som gör att de får ju bara betalt för 
projekt som går igenom… … sätter du ett lågt tröskelvärde där, kommer du snabbt upp 
dit och då sprids det snabbt genom deras kanaler vilket gör att de kommer börja skicka 
ut det till sina egna journalister om det finns en möjlighet för dem att tjäna pengar. Det 

gör att det blir intressant och en väldigt stor spridning på de stora teknikbloggarna. 
Sådant som kostar väldigt mycket pengar annars…” 

(Lucas, Teknikföretaget) 
 
William berättar att på Prognosföretaget så har de inte haft någon extern 
kommunikation tidigare, detta då de via kontakter har lyckats få företag som kunder. 
Han berättar dock att de arbetar med att implementera en strategi för sin externa 
marknadsföring. Det främsta verktyget är att skriva artiklar. Att sprida varumärket 
genom att publicera artiklar i branschtidningar och vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna 
kommer inte handla om företaget i sig, istället handlar det om att förmedla och bjuda på 
den kunskap de inom företaget besitter, att erbjuda innehåll framför information.  
 
  



 
36 

William förklarar det så här: 
 

”Oftast använder vi den kunskap vi samlat på oss för att skriva någonting som är av 
värde för läsaren. Det är inga reklamtexter för vår produkt, utan det handlar om att 

skapa ett förtroende hos läsarna och för vår kompetens och därmed skapas ett intresse 
för våra produkter. I artikeln finns också angivet att det är vårt företag som har skrivit 
artikeln. Det gäller att vara kunskapsmässig. Det är det som är hela grejen… … man 

vill briljera med vad man kan. Så får man förtroende. Så kan man sälja in.” 
(William, Prognosföretaget) 

 
I Utvecklingsföretaget så berättar Oscar att på grund av att de är ett B2B-företag så 
används ingen traditionell marknadsföring utan vanligtvis får de kunder via kontakter 
eller genom att ringa upp personer. Han berättar att, eftersom de arbetar med större 
kunder, vet de många gånger redan innan vilka de vill ha som kunder och kan lägga mer 
resurser på varje försäljningspitch. Oscar berättar dock att de har en strategi i deras 
kommunikation: 
 

”… däremot tittar vi väldigt mycket på vår kommunikation. Hur vi som bolag 
framställer oss. Vi jobbar väldigt hårt med att vi just är studenter och pluggar och är 

på något sätt innovativa och hittar på grejer och är snabba, bra att ha och göra med, så 
det finns en storytelling-aspekt i det. Att bygga förtroende och visa att man kan leverera 

det man säger att man ska göra.” 
(Oscar, Utvecklingsföretaget) 

 
Han berättar också att en stor del i att bygga förtroende är att försöka bygga 
vänskapsrelationer till sina kunder och få dem att engagera sig hela resan. Det handlar 
om att arbeta med kunderna och inte åt dem. Att bygga upp en image av företagarna 
som studenter, är inte bara positivt, förklarar Oscar. Detta eftersom det finns risk att 
större företag upplever Utvecklingsföretaget och dess anställda som oseriösa. Det 
handlar om att anpassa företagets röst beroende på vem åhöraren är: 
 

”Vi har med studentaspekter eftersom vi är studenter. Men där framhäver vi att vi är 
färdiga, oförstörda. Tonen är absolut någonting man måste anpassa och det är något vi 

gör, väldigt mycket.” 
(Oscar, Utvecklingsföretaget) 

 
Oscar förklarar att något de ska lägga mer resurser på framöver är att utveckla 
hemsidan. Han säger att så fort de lagt på samtalet med en ny kund så går kunden in och 
tittar på deras hemsida. Målet är att hemsidan ska förklara bättre vilka de är. De har 
även planer på att starta en blogg, säger Oscar, detta eftersom det även leder nya kunder 
till hemsidan. Det huvudsakliga innehållet på bloggen ska vara nyheter, lösningar på 
problem och information om tidigare projekt företaget gjort. 
 
Twitter använder de sig också av, säger Oscar och säger också att målet med den 
digitala kommunikationen är att det ska synas att de satsar rejält och att verksamheten 
utvecklas och frodas. Han säger att det inte är någon som kommer söka upp företaget 
om det inte är populärt. Andra sociala medier som Instagram använder de inte men har 
tänkt börja med det inom en snar framtid.  
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Ett annat användbart sätt att få nya kunder är att leta upp inflytelserika personer i 
branschen. Oscar förklarar att det finns personer i de flesta branscher som arbetar som 
en spindel i nätet i branschen och dessa kontaktar de både online och via fysiska möten.  
 
Produktföretaget arbetar med två spår, enligt Oliver – det ena är att hitta distributörer 
som hjälper företaget att sälja produkter på andra marknader än Sverige, det andra 
spåret är kommunikation till konsumenter. Produktföretaget gör produkter till en ung 
målgrupp och försöker sprida sitt varumärke över hela världen. Distributörerna tar oftast 
över stafettpinnen och agerar som varumärket på den nya marknaden och sköter 
försäljning och kommunikation. För att komma i kontakt med nya distributörer så sker 
det oftast genom kontakter och nätverk för att sedan ha kontakt över telefon, det kan i 
vissa fall också gå att hitta distributörer via LinkedIn. 
 
Han berättar att det är svårt att använda sig av storytelling vid första kontakt med 
distributörerna: 
 

”Oftast är det väldigt kort kontakt. Sen lyckas man få dem att gå in på hemsidan och 
där får de leta vidare. Då är det enklare att visa vår produkt och filosofi. Så storytelling 

är svårt. Det får man sällan fram i första samtalet. Det är så pass svårt att försöka 
kommunicera över telefon via cold calls.” 

(Oliver, Produktföretaget) 
 
Oliver berättar att det andra spåret är att de arbetar mycket med bloggare. Vanligast är 
att bloggarna får produkter gratis av företaget och sedan skriver om de produkterna i 
deras egen kanal.  
 
Marknadsföringen hos Rekryteringsföretaget är som ett ekosystem, förklarar Liam. Det 
handlar i grund och botten om att utgå från en bra produkt eller tjänst. Då 
Rekryteringsföretaget arbetar både med företag och privatpersoner så är 
kommunikationen uppdelad. Mycket av kommunikationen med företagen sker via 
direktförsäljning. Han berättar att i dag är deras marknadsföring väldigt inriktad på B2C 
där de har ett ekosystem av ägda kanaler, framförallt digitala sådana. Det handlar om 
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn med mera, säger Liam. 
 
Elias säger att rörliga bilder, filmer, är en viktig pusselbit i deras tänk och är något de 
använder sig mycket av. Han berättar att hur man än vrider och vänder på det, så är en 
rörlig presentation med ljud och dramaturgi bättre än en stillbild. Han berättar att kärnan 
i deras kommunikation är att berätta grundtanken med företaget men att 
kommunikationen sedan vinklas beroende på vem mottagaren är. Förutom att prata om 
produkten så kan man använda sig av etik, att man via att köpa produkten gör något gott 
i samhället. 
 
Videoproduktionsföretaget arbetar B2B och Hugo berättar att de hittills lagt 150 kr på 
extern marknadsföring i form av en annons på Facebook. Alla andra kunder har de fått 
genom kontakter säger han och fortsätter: 
 

”Vi försöker alltid fråga kunden, om de vet något annat företag som de kan 
rekommendera oss till. Någon i samma bransch eller någon av deras kontakter. Och då 

brukar vi få 2-3 nummer att ringa och då ringer vi och säger att vi pratat med en 
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person vi precis gjort en film med och att vi nu vill ta ett möte med er. Det är egentligen 
vår raggning.” 

(Hugo, Videoproduktionsföretaget) 
 
Hugo berättar att de filmer de gör åt kunderna vanligtvis hamnar på Youtube eller 
Facebook, och där använder de sig av tillgängliga hjälpmedel som taggar och nyckelord 
för att göra det sökvänligt. 
 
5.3. Hur företagen använder sig av storytelling 
Elsa berättar att inom extern marknadsföring och storytelling handlar det att prova sig 
fram, både för henne själv men också för hennes kunder. Det handlar om att hitta det 
som passar företaget. Hon tycker att storytelling är ett väldigt bra verktyg och att det är 
personligt, vilket är en viktig del inom extern kommunikation.  
 
”Det handlar om det här personliga. Att skapa känslor. Som köpprocessen. Man köper 

inte med hjärnan. Man köper med sitt hjärta. Där kommer storytelling in.” 
(Elsa, Marknadsföringsföretaget) 

 
Det är inte okej att ljuga och hon säger att alla har ju faktiskt en historia att berätta, 
varför man blev företagare. Det kallar hon för varumärkeskärnan. 
 

”Ingen är intresserad av vad du gör utan de är intresserade av varför du gör det. 
Därför du brinner för det när du gör det och då vill kunder köpa. Tycker jag, eller jag 

vet. Därför är storytelling fantastiskt.” 
(Elsa, Marknadsföringsföretaget) 

 
Hon berättar om ett företag hon nyligen haft kontakt med, som arbetade med två 
minuter långa filmer som spreds på sociala medier. Filmerna hade en personlig känsla 
där kunderna fick följa med bakom kulisserna och se vad som hände hos företaget, där 
de fick se hur företagets historia kom till. Filmerna var ett bra verktyg då det berörde 
tittaren emotionellt. Det var nära hjärtat och man kunde skratta litegrann, berättar hon. 
Hon säger att om möjligheten finns att arbeta med grafisk form såsom bilder och film så 
är det ett väldigt användbart verktyg. Elsa säger att även om det är lätt att bara prata om 
det digitala ska man också förankra berättelser i det fysiska, till exempel hur en butik är 
inredd. Storytelling är ett fantastiskt verktyg och kan användas i alla kanaler, säger hon. 
 
Hon är fast bestämd att det är fel att ljuga men säger att det är okej att försköna 
historien. Även om det är samma innehåll, samma sanning, så kan företaget försöka 
berätta historien så bra som möjligt, tillåtas berätta på ett roligt sätt.  
 
Lucas säger att han tror att sanning med modifikation fungerar bäst men att i hans fall 
inte skett någon modifikation, utan historierna är väldigt nära sanningen, även om 
historierna växt fram med tiden och inte var helt klara vid start. 
 
William berättar att de använder sig ganska mycket av storytelling. Han berättar att hans 
företag startade genom att de hittade en möjlighet för förbättring hos storföretagen. De 
hade via ett akademiskt arbete, grundarna själva skrivit, skapat en modell som inte 
används kommersiellt. Detta är också berättelsen de berättar. Metoden som används när 
de träffar nya företag är att först ge en kort introduktion i hur de lärde sig om detta för 
att sedan ta steget till försäljning. 
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Oliver på Produktföretaget förklarar en viktig del i företagets kommunikation: 
 
”Det är viktigt att ha en story bakom allting. Liksom varför man gör det man gör. Man 

vill att den ska gå in i hjärtat på folk liksom.” 
(Oliver, Produktionsföretaget) 

 
Oliver berättar också att hur de tänker kring storytelling grundar sig kring en 
presentation på TED.com som heter How great leaders inspire action (Sinek, 2009b), 
han förklarar det så här: 
 
“Don’t tell them what you do, tell them why you do it. Om man pratar om what så går 
kunder i försvarsställning. Vem bryr sig? Liksom varför gör ni tv-apparater? Vi vill 

förändra världen, hur människor tittar på tv. Vara en del av revolutionen liksom. Apple 
är ju ett exempel. Kommer inte ihåg det exakt. Men det är något som vi haft väldigt 

mycket i åtanke.” 
(Oliver, Produktionsföretaget) 

 
Han berättar att när Produktföretaget startade sa andra i branschen till dem att har du 
ingen story, så skaffa dig en story. Han fortsätter med att säga att det handlar om att 
vara duktig att kommunicera. För Produktföretaget var inte berättelsen färdig vid 
lansering utan saker har lagts till och de redan befintliga delarna har utvecklats och lagts 
mer tyngd på. Han tycker det är okej att ljuga, eller ”krydda” som, Oliver säger. Alla 
gör det.  
 
Liam säger att tonaliteten hos deras företag är väldigt personlig, avslappad och ung, ett 
väl medvetet val. De säger att de vill framställa sig som en polare. Denna tonalitet är 
även något som genomsyrar andra kanaler, som hemsidan och sociala medier. 
 
Det som har visat sig fungera bäst av innehållet E-handelsföretaget lagt ut, är enkla raka 
beskrivningar förankrade i det verkliga och äkta, säger Elias. Det ska i grunden vara en 
reportage- och dokumentärkänsla. Elias berättar att de har använt sig av olika strategier, 
bland annat att utgå ifrån 12 olika ämnen men han specificerar dem inte ytterligare. Han 
säger att det viktigaste är att visa det verkliga och i deras bransch kan företaget använda 
sig av innehåll producenterna själva skapat för att sedan sprida det. Han berättar att 
transparens är en viktig del hos E-handelsföretaget och att postningarna kan handla om 
dem själva, de anställda och grundarna. 
 
De har även använt sig av storytelling i en filmserie de själva gjorde med en av 
grundarna i huvudrollen, som sedan spreds på Facebook. Det handlade om att visa upp 
företagets grundare, företagets koncept och personerna bakom. Han berättar att även om 
företaget använder specifika verktyg idag, så är det viktigt att vara anpassningsbar: 
 

”Video är ju verkligen något vi börjat jobba med och det är bland det viktigaste vi 
håller på med… … Men hur kommer det bli i framtiden med video? Hur kommer mina 

barn se på det här med video? Är det att bild rör på sig? För mig är det att man med en 
video berättar en historia och när man har berättat en historia vill man ju att 

mottagaren ska ha tagit åt sig av historien. Och då bryr inte jag mig om mottagaren 
säger att han tittat på en video eller vad som helst. Det spelar ingen roll. Speciellt nu 
när alla kameror har blivit så bra. Så vad en video är, vilka gränser som existerar, är 
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helt ointressant. Om det är stillbild eller videofilm. Det spelar ingen roll. Och om jag 
ska spåna lite om framtiden tror jag att ett spännande område du och jag kommer att få 
se utvecklas, är ju det här området där gränserna helt suddats ut. Där man helt enkelt 

inte ens förstår frågan om det var en video som visats. Att fokus inte läggs på medium – 
att mottagaren inte ens uppfattar det. Utan fokus är att berätta en historia. Och att man 

gör det på ett sätt som gör att man får fram ett budskap som går fram till hjärna och 
hjärta… … Det är det som är utmaningen. Att berätta historien med dessa hjälpmedel – 
där måste fokus ligga, inte på tekniken. Den duktiga storytelling-personen kommer göra 

det här jäkligt bra i framtiden. Det måste handla om innehållet och hur man lyckas 
sprida det, det är det mest avgörande.” 

(Elias, E-handelsföretaget) 
 
Elias berättar även att storytelling är en viktig del i företagens kommunikation på den 
moderna marknaden och att strategin är här för att stanna:  
 

”Det som på engelska kallas för storytelling och content marketing är för mig mycket 
mer än fina buzzwords som svischar förbi. För mig handlar det väldigt mycket om 

kärnan i kommunikationen. För oss är framtiden redan här. För oss handlar det redan 
om det – att ha ett bra innehåll som dina målgrupper själva frivilligt vill titta på. Och 

inte bara titta på det själva, utan det som de vill uttrycka sin glädje att titta på. Och inte 
bara uttrycka sin glädje och titta på det själva utan dessutom skicka till sin kompis och 
säga att man tycker det är himla bra grejer – titta på det du också. Alla de stegen är ju 
så fantastiska jämfört med det gamla stenålderssättet att smälla upp en stor fet annons 

på sida 3 i dagstidningen och liksom piska in något erbjudande. Piska in kunder eller få 
in kuponger eller vad det nu kunde vara på den tiden. Det var en yxigare tid. En 

tråkigare tillvaro. Det handlade väldigt mycket om piska och morot istället för det 
självklara, att kommunicera det innehåll man har. Jag menar, det hänger ihop med… 
Content marketing handlar ju i första hand om att ha ett innehåll men sen självklart 

också marketing. Att inte bara ha ett innehåll utan också se till att lyfta fram det 
innehållet och agna på lite krokar så att man får folk som vill nappa att kunna göra det. 

Att presentera innehållet på ett attraktivt, fantasifullt sätt.” 
(Elias, E-handelsföretaget) 

 
Han berättar att även om storytelling kan användas i film och i text i olika kanaler, ska 
man försöka inkorporera en berättelse i all extern kommunikation. 
 
”Till och med en enda stillastående bild har en berättelse. För den innehåller de olika 

stegen. Du ser bilden. Du tänker något spontant. Du tittar lite närmare. Du märker 
någon ny detalj och du drar någon slutsats. Så den goda stillbilden har också någon 

dramaturgi och berättelse i sig. Men naturligtvis så är det ju lättare att berätta 
berättelser om du får använda tidsfaktorn och styra den i form av en film eller en 
berättelse i en text som är lite längre och kryddad med illustrationer eller bilder.”  

(Elias, E-handelsföretaget) 
 
Elias berättar att han är inskolad i det lexivisuella tänket, där den grafiska 
framställningen är samverkan mellan bild och text. Han berättar att när han själv fick 
lära sig detta, ansåg hans lärare att det mest optimala sättet att berätta en historia är 
genom serieteckningar - där bild och text är så integrerat att det är inne i serierutan och 
där all text förklarar händelserna just nu. En annan fördel är teckningarna av ljud, 
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pauser och krascher – komikestetiken, som Elias kallar det - användandet av tanke- och 
pratbubblor. 
 
Elias berättar också att det är viktigt att arbeta grafiskt med en text genom att lyfta fram 
bra citat, bra rubriker, arbeta aktivt kring ingressen och komplettera texten med en bild. 
Han berättar hur företag bör tänka:  
 
”… och sen också att bilden och texten inte ska säga exakt samma sak, det är en sådan 
där enkel grundregel, de ska komplettera varandra. Då blir det riktigt spännande. För 

då aktiverar du mottagaren. För det är också viktigt. Man dukar upp något. Sen får 
man mottagaren att lägga ihop ett och ett och ropa hurra, nu fattar jag att det blir två.”  

(Elias, E-handelsföretaget) 
 
Enligt Elias är det inte okej att ljuga men säger i samma mening att det är en svår fråga. 
Han säger att det ska vara äkta men i viss kommunikation, till exempel bilder, så kan 
man retuschera för att budskapet ska komma fram bättre eller för att ta bort störande 
föremål.  
 
Han berättar att det centrala i företagens storytelling är att hitta det vardagliga, enkla 
som är intressant för mottagaren. Detta är svårt då vi människor vanligtvis inte förstår 
intresset i det som är vardag för en själv. Det är där kommunikatören ska hjälpa till att 
hitta detta, för det som är en vanlig vardag för ena personen kan vara något nytt och 
outforskat område för den andre. Han berättar också om dramaturgi och hur det är ett 
intressant verktyg för att få liv i en historia, framförallt två användbara teman tar han 
upp; samspelet mellan liv och död samt kärlek. Klassiska verktyg för att skapa en röd 
tråd genom historier.  
 
Hugo berättar att de själva inte använder sig av storytelling i sin kommunikation men att 
de hjälper sina kunder med det. Han berättar att när de använder sig av storytelling i 
film så utgår de ifrån fyra P - People, Places, Plot och Purpose. People syftar till 
personerna i filmen, Places är platsen det utspelar sig på, Plot är själva intrigen och 
berättelsen och Purpose är det övergripande temat som är grund för hela historian - vad 
det handlar om och varför, förklarar han.  
 
Hugo säger att i många fall får man göra en bakgrundskoll på företaget för att se vilken 
intressant information företaget kan arbeta med och dra nytta av. Många gånger ber 
Videoproduktionsföretaget sin kund att förbereda en 15 minuter lång kurs i kundens 
bransch, säger han. Det handlar sedan om att hitta en röst och en röd tråd. Nästa steg är 
att försöka hitta 4-5 nyckelord som genomsyrar allt och används ofta - tanken är att 
slutresultatet ska gå att koppla till dessa nyckelord, säger han. 
 
Att vara autentiskt och äkta är viktigt, säger Hugo. Det är inte okej att komma på en helt 
fiktiv historia. Han säger dock att det ibland krävs en helt påhittad berättelse men då är 
det viktigt att den påhittande historian är konsekvent, genomsyrar filmen och känslan, 
att det för slutanvändaren inte uppfattas som en lögn. Sen är det tillåtet att försköna, 
säger Hugo, men det ska fortfarande vara moraliskt sant.  
 
En annan viktig sak är att vara konsekvent i det man berättar, att inte ha olika spår. Det 
handlar om att vara sig själv, det är vad folk älskar, säger Hugo. Det finns alltid något 
folk älskar med ett företag, annars skulle de inte existera. 
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5.4. Företagens kommunikationskanaler 
Elsa säger att hennes kommunikation B2B sker helt genom tvåvägskommunikation. 
Hon rör sig bland folk, bildar nätverk, träffar och umgås med nya personer. Hon 
förklarar hur hon får nya kunder: 
 
”Träffas och höra vad mina kunder har för behov, erbjudanden och ha möjligheten att 

reagera på det som sägs. Då kommer försäljning också in i bilden. 
Tvåvägskommunikation för mig betyder att få höra vad mina kunder har för behov. Vad 
de har för egna värderingar i deras egen värld och vad de brinner för, och att jag kan 

hjälpa till så mycket som jag kan.” 
(Elsa, Marknadsföringsföretaget) 

 
Hon säger att även om majoriteten av hennes kontakt med nya kunder sker via nätverk 
tycker hon att LinkedIn är en bra plattform. Hennes främsta kanal för att sprida innehåll 
är Facebook. Innehållet består av kunskap hon delar med sig av, lite tips för företag, hur 
man bygger hemsidor, vad som är viktigt att tänka på, hur man väljer en grafisk profil 
och liknande saker. Hon understryker att en viktig del är att fylla sina digitala kanaler 
med strategiskt innehåll. 
 
Hon berättar att de B2B-kunder hon arbetar med, använder sig uteslutande av samma 
metoder som hon själv gör. Är det dock B2C-företag använder majoriteten av dem, de 
flesta av de digitala kanaler som finns idag, såsom Instagram, Facebook, Tumblr med 
mera, säger hon. Blogg är också en väldigt användbar kanal. Men även om den är gratis, 
tar det tid att utveckla och fylla den med innehåll, understryker Elsa.  
 
Elsa säger att det växer fram nya kanaler hela tiden, framförallt för företag som vill 
marknadsföra sig digitalt. Hon nämner att inom B2B arbetar vissa företag med PR-
verktyget Mynewsdesk, det är inget hon använder personligen. Hon nämner också att 
Instagram vuxit explosionsartat men att det inte heller är en kanal för henne, det är mer 
en kanal för en yngre målgrupp.  
 
Lucas säger att crowdfunding är billiga plattformar att använda som 
marknadsföringskanaler. Han berättar dock att det i dag är vanligt att företag, som ska 
lansera en produkt på någon av dessa plattformar, har en marknadsföringsbudget på 200 
000 kr. Vanligtvis anställer företagen en reklambyrå två månader innan kampanjen 
börjar, detta är dock inget han har använt sig av. 
 
För Teknikföretaget har det lagts resurser på Facebook-annonsering. Senare vill 
företaget att produkten ska nå ut till media. För att nå ut till tidningar som har läsare 
som hade kunnat vara intresserade av företagets produkt, är mailkontakt det vanligaste 
kommunikationsverktyget, berättar han. En bra taktik är att bygga listor med namn och 
kontaktuppgifter på journalister som har skrivit om andra relevanta händelser och 
produkter i branschen. Han berättar dock att PR genom dessa kanaler inte är en enkelt 
att uppnå: 
 
”Vi skickade väl i alla fall ett hundratal mail. Jag vet att många startups gör så. En del 
har strategin att det är spam som gäller även om det är individuella mail för att komma 

undan filter och sådär. Det är sjukt faktiskt.” 
(Lucas, Teknikföretaget) 
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Prognosföretaget har, enligt William, en interaktiv hemsida där nya och existerande 
kunder kan göra olika val för att sedan få veta vilken produkt skulle passa dem bäst. 
Förutom hemsidan har de ingen reklam, berättar han. 
 
Oscar berättar att valet av kanaler för användning, hela tiden kräver en avvägning, men 
just nu använder de LinkedIn. Han säger att de funderar på att börja blogga i framtiden 
och då använda LinkedIn och andra kanaler till att sprida innehållet på bloggen. 
 
Oliver berättar att hos Produktföretaget så har de en utstakad och namngiven strategi för 
arbete med bloggare. Han förklarar strategin: 
 

”Vi gör ingen skillnad från bloggare till bloggare. Vi anser att alla som går in på en 
blogg går in för att det är deras idol. Det är någon de ser upp till och någon de vill 

efterlikna. Oftast handlar det om modebloggare med kläder eller med klockor. Och vi 
bryr oss inte vilka vi skickar till, vad de har för stil och så, det spelar ingen roll, vi 

skickar till alla.” 
(Oliver, Produktföretaget) 

 
Han berättar att när de kommer i kontakt med intresserade bloggare berättar han om 
företagets historia, vad de gör och varför. Han säger att folk verkligen tycker om 
historieberättandet - det gör kunderna involverade och intresserade vilket leder till att de 
sprider varumärket vidare till sina vänner. Han säger att han vill att bloggarna ska agera 
ambassadörer för företaget och att en stor fördel med att arbeta med bloggare är att det 
är väldigt kostnadseffektivt. 
 
De använder sig också av både Facebook och Instagram. Det är något de på sikt tror 
komma generera mycket försäljning. Han berättar att de, med sitt Instagramkonto, 
arbetar mycket med varumärkesbyggande: 
 

”Det man egentligen vill är ju att folk ska gå in på vår Instagram och tycka att det är 
ett sjukt nice märke. Det är ju som man själv följer Rolex eller Mercedes - även om man 

inte har en Mercedes eller Rolex nu, är det ett varumärke man tycker om, om man 
tycker om produkterna. Så handlar det ju mycket om att man får se en snygg feed med 
bra bilder från t.ex. Rolex. Då känner man att någon dag när jag har pengar ska jag 
köpa en Rolex och då blir det att man ser deras produkter och livsstilen kring det…”  

(Oliver, Produktföretaget) 
 
Han berättar att det handlar om att koppla ihop varumärket med en viss typ av livsstil, 
och gärna dra nytta av redan etablerade varumärken som speglar samma livsstil, till 
exempel Ferrari, Mercedes, Rolex eller Ralph Lauren. Oliver berättar också om hur 
viktigt följarantalet är på sociala medier: 
 

”… få folk att kunna kolla om man finns på Instagram. Och finns det mycket där och 
man har mycket följare visar ju det att man är ett bra och starkt brand. Ser man själv, 
något nytt armbandsmärke, då går man in och kollar på Instagram och har de typ 700 
följare så tänker man ”Ja, okej, nää”. Sen ser man ett annat brand med 1,1 miljoner 
följare och då tänker man ”Shit, det här är stort” då är det kanske något som man 

borde köpa. Man vill ju ha det som alla andra har oftast.”  
(Oliver, Produktföretaget) 
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Rekryteringsföretaget arbetar mest med deras sida på Facebook. Liam säger att de 
försöker hålla de ägda kanalerna uppdaterade och skall just anställa en person som 
arbetar i huvudsak med det. Facebook-annonsering är väldigt effektivt och det är via 
den Facebook-annonseringen de får mest kunder för tillfället. Twitter använder de men 
har svårt att få lika bra respons genom den kanalen. En annan effektiv kanal är att bygga 
så kallade landningssidor, säger Liam. Det är enkla sidor med relevant information till 
kunden och länkar vidare till företagets hemsida. Han tillägger att de även arbetar med 
ambassadörer som sprider innehåll genom fysiska kanaler. Ett av de mest framgångsrika 
sätten att marknadsföra sig är när någon annan tipsar om deras tjänst, säger Liam.  
 
Liam säger att företaget har gjort lite PR hittills men att det är något de vill utveckla - så 
kallad förtjänad media. Det behövs en ordentlig story innan man lägger resurser på att 
kontakta media säger han. Det sker även en del samarbeten med andra företag, berättar 
Liam. Det leder i många fall till att företaget kan dra nytta av ett annat företags kanaler. 
 
Elias berättar att E-handelsföretaget använder sig mycket av deras sida på Facebook 
men tillägger att det är viktigt att inte knyta upp sig till en viss kanal, att man istället har 
ett särskilt flöde och tänk bakom användandet av kanalerna. Sidan på Facebook handlar 
inte bara om marknadsföring, det är även ett nätverk för dialog med kunder och 
producenter. De har också använt sig av annonsstöd till sina inlägg. Han säger att 
Facebook har ett bra system för det, men att man inte ska dra förhastade slutsatser av 
statistiken då den är svår att avläsa och lätt att misstolka, eftersom det är så många 
relevanta parametrar: tid, plats, innehåll, formuleringar och konkurrens, är det svårt att 
dra rätt slutsatser ur statistiken, säger han. 
 
På frågan om vilka parametrar är mest relevanta svarar Elias: 
 

”Det finns ju ingen universal enkel lösning. Vilket också är en del av kryddan i 
tillvaron. Det är ett mysterium. Det är lite av ett mysterium i vardagen. Spännande att 

leva.” 
(Elias, E-handelsföretaget) 

 
Sedan har den andra grundaren en blogg, berättar Elias. Det är en blogg på en relevant 
branschtidnings hemsida och är en väldigt framgångsrik kanal, där grundaren pratar 
både om familj, privatliv men också om själva arbetet.  
 

”… och emellanåt pratar vi ihop oss och då vet jag att hon ska lägga upp en viss grej 
och då kan jag haka på Facebook och samarbeta och länka till hennes blogg.”  

(Elias, E-handelsföretaget) 
 
De arbetar mycket med att utnyttja de olika kanalerna och skapa ett konsekvent 
innehållsflöde genom att samordna kanalerna, förklarar Elias. De tittar också på att 
använda fler kanaler, främst Twitter och Instagram men det finns inte resurser till det 
just nu. Elias säger att om fler resurser hade funnits så hade de använt dem och lägger 
också till Vimeo som en användbar kanal. 
 
Elias lägger betoningen på att en marknadsförare inte ska begränsa sig till en kanal utan 
utnyttja flera kanaler och försöka samordna dessa. En användbar kanal de använder sig 
av är epost-utskick - ett bra verktyg som kan användas för att segmentera målgrupper 



 
45 

och kommunicera lite annorlunda beroende på läsaren, säger Elias. Det är dock väldigt 
viktigt att vara konsekvent och inte säga olika saker i olika kanaler säger han. Detta för 
att inte sänka varumärket. 
 
Han berättar hur viktigt det är att även lyssna på sina kunder: 
 

”Det handlar aldrig om envägsinformation. Det är därför vi använder begreppet 
kommunikation. För mig är skillnaden mellan information och kommunikation att 

kommunikation alltid är tvåvägs och vi skickar ju ut saker men vi förväntar ju oss också 
och vill ju också få saker tillbaka.” 

(Elias, E-handelsföretaget) 
 
Videoproduktionsföretagets kunder använder främst Facebook, övriga sociala medier 
och företagens egna hemsidor, berättar Hugo. Det händer dock att de använder sig av en 
del bio- och tv-reklam också, tillägger han. Att publicera innehållet på Facebook för att 
sedan marknadsföra inläggen är ett väldigt kostnadseffektivt sätt. Han nämner kanalen 
Vimeo för filminnehåll men förklarar att det snarare ska ses som en portfolio-sida 
mellan producenter, filmare och designers än som en kanal för att nå ut till 
konsumenter. Det fungerar bättre för Videoproduktionsföretagets egna filmer som riktar 
sig till företag, förklarar han.  
 
5.5. Sammanställning 
Utifrån empirin ser vi övergripande teman växa fram och skapa en kontextuell bild av 
den sociala verkligheten. För att summera empirikapitlet och ge läsaren en bild av 
denna sociala verklighet sammanställer vi resultaten i bilaga 2 i form av en tabell och 
kategoriserar dessa utifrån de genererade huvudteman som används i analysen. 
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6. Analys  
I detta kapitel analyserar vi resultaten från empiriinsamlingen. Vi delar upp resultaten i 
huvudteman som vi inledningsvis presenterar i detta kapitel. Sedan analyserar vi 
strategier för storytelling, verktyg för storytelling, innehållsmarknadsföring, 
kommunikationskanaler och slutligen sociala medier. Varje huvudtema innehåller 
underrubriker där särskilda faktorer diskuteras och återkopplar till varje huvudtema. I 
slutet av varje tema diskuterar vi även skillnader mellan B2C- och B2B-företagande. 
För att hjälpa läsaren att navigera i den djupare analysen vill vi påpeka att tabellen i 
appendix 2 är en sammanställning av resultaten och kan ge läsaren en pedagogisk 
överblick kring analysens olika delar.  
 
6.1. Generering av huvudteman 
Med hjälp av den insamlade empirin och de tolkningar vi gör av den samlade kontext 
som återfinns ska vi kunna besvara problemformuleringen; Hur använder sig 
startupföretag av storytelling inom den externa innehållsmarknadsföringen? Från den 
insamlade empirin genererar vi huvudteman vilka reflekterar den övergripande 
kontextuella verklighetsbild intervjupersonerna redogör för. Dessa teman ger därmed 
också den övergripande struktur vi arbetar utifrån i detta kapitel. 
 
De teman vi anser vara relevanta, ger en överskådlig inblick och grund för analysens 
innehåll och upplägget innefattar; strategier för storytelling, verktyg för storytelling, 
innehållsmarknadsföring, kommunikationskanaler och sociala medier. Varje huvudtema 
kommer i detta kapitel redogöras för i denna ordning och med specifika underkategorier 
vilka skapar en helhetsbild av varje område.   
 
6.2. Strategier för storytelling 
 
6.2.1. Allting startar med storytelling  
En tydlig konsensus bland intervjupersonerna är att de anser storytelling vara ett mycket 
aktuellt ämne inom marknadsföring och att startupföretag måste använda sig av det för 
att få genomslag bland kunder och konsumenter. Användandet av strategier gällande 
storytelling har vuxit sig starka eftersom den samtida marknaden är full av information, 
intryck och uttryck, att mottagare tvingas filtrera bort mycket av det. Detta har 
implikationer för företagen eftersom det innebär att den externa kommunikationen står 
inför stora utmaningar i dess förmåga att effektivt förmedla och fängsla mottagaren. 
Detta leder till att startupföretagen behöver etablera sådana strategier som skapar 
genomslag hos de målgrupper företaget riktar sig mot, genom att fånga uppmärksamhet. 
Och som vi gör tydligt i teorikapitlet är företagets kommunikation redan en mycket 
komplex del av identitetsutveckling rörande varumärkesbyggande (Hatch & Schultz, 
1997, s. 356). 
 
I vårt teorikapitel gör vi tydligt att forskningen kring storytelling är bred och erbjuder en 
omfattande grund för vilka olika sätt företag kan bedriva extern kommunikation med 
hjälp av storytelling och på vilka sätt ett företag kan kommunicera med mottagare för 
att fånga uppmärksamhet. McKee (2003, s. 30-33) redogör för hur effektivt 
historieberättande är och varför det är det bästa sättet att fånga mottagarens 
uppmärksamhet. Samtidigt är det en process av storytelling som kräver goda kunskaper 
och expertis inom dessa strategiska verktyg för att uppnå det praktiska genomslaget 
företagen eftersöker. Detta påvisar de praktiska problem, vi redogör för i 
inledningskapitlet, startupföretag står inför när det kommer till kommunikation. Dels för 
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att startupföretag i sin natur ofta är mindre och således innehåller begränsad tillgång till 
kunskap och dels att startupföretagen ofta lider av begränsade tillgångar gällande tid 
och resurser.  
 
En intervjuperson menar att storytelling är det nya strategiska verktyget som möjliggör 
effektiv kommunikation för startupföretag och kan leda till att dessa lyckas undgå de 
problem som berör startupföretag i deras företagsstruktur och förutsättningar. Samma 
person menar att varje företag behöver en historia, att den är intresseväckande och att 
företaget är kapabla att kommunicera den externt. Detta stämmer överens med vad 
McKee (2003, s. 30-33) påvisar, att intresseväckande storytelling är enormt viktigt men 
endast sådan som bedrivs med kompetens. Sådan berättande kommunikation, kräver av 
sändaren att vara engagerad i den historia som berättas och storytelling är därmed inte 
ett självgående verktyg utan kräver av företaget att bedrivas av skickliga 
historieberättare.  
 
Flera intervjupersoner påpekar vikten av den emotionella faktorn inom storytelling som 
en nyckelkomponent i att skapa genomslag. Vi kan återkoppla det vi finner i empirin, 
där det redogörs för hur konsumenter köper med hjärtat och den roll storytelling spelar i 
att väcka dessa hjärtekänslor, till teorikapitlet där Schank (1999, s. 52-53) talar om 
vikten av att väcka känslor hos mottagaren genom att skapa associationer och 
beröringspunkter som mottagaren känner igen sig i och kopplar till sina egna 
upplevelser. Woodside (2010, s. 532-533) pratar om hur viktigt det är att storytelling 
intar en strategisk positionering för att skapa emotionell respons hos konsumenten. 
Detta styrker det strategiska sätt företagen i denna studie bedriver deras storytelling.  
 
Jungs (1959) forskning inom psykologin om arketyper har haft en viktig roll inom 
storytelling. I vår empiriinsamling är det tydligt att intervjupersonerna inte alla är väl 
belästa inom strategiskt historieberättande och använder mer eller mindre avancerade 
tankesätt kring storytelling och kommunikationen av den. Det finns flera stora avsnitt i 
empirin som berör konsumentbeteende och förhållning och effektivisering av dessa 
startupföretag. Men den teoretiska psykologin uteblir från redogörelserna och 
diskussionen. I teorikapitlet påvisar vi hur företagsekonomisk storytelling kan använda 
sig av grundläggande historieberättande tekniker och tankesätt vilka sträcker sig till 
tiden för filosofer som Aristoteles (Hiltunen, 2002, s. 17). Dessa strategiska 
tankegångar och utvecklande av strategisk kommunikation kan anses vara mer vanlig i 
klassisk storytelling, då tänker vi främst på skönlitteratur, spelfilm och 
litteraturvetenskap. Det är möjligt att företag anser dessa teoretiska grunder för 
historieberättande vara illa anpassat för företagsekonomiskt användande och att det är 
därför vi ser denna avsaknad av psykologin. Men som klargörs i tidigare forskning av 
Brown & Patterson (2010, s. 556) ska även dessa skönlitterära verktyg fungera inom 
den företagsekonomiska världen. 
 
Vi finner i empiriinsamlingen att strategierna och verktygen som används ser 
annorlunda ut bland företagen och att vissa företag har ett mycket tydligare och mer 
utvecklat strategiskt mål bakom de val som görs. Dessutom påvisar flera 
intervjupersoner att storytelling är en komplicerad värld av strategiska verktyg och att 
man måste testa sig fram genom trial and error innan man bemästrar ämnet. Trots dessa 
skillnader gällande strategiska val och verktyg och hur komplicerad eller avancerad 
storytelling som bör appliceras, är det tydligt att den externa innehållsmarknadsföringen 
bör börja med en historia och företag bör berätta den.  
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6.2.2. Börja med varför 
I vårt avsnitt om ämnesval i metodkapitlet pratar vi om författaren Simon Sineks bok 
och teori kallad Start With Why - The Golden Circle. Vi redogör för teorin om hur 
ledare och företag bör fokusera på att kommunicera varför saker och ting görs, istället 
för vad och hur. Flera av företagen, utan att nämna teorin vid sitt namn gör tydligt att de 
använder sig av denna strategi inom sin storytelling. Flera intervjupersoner driver tesen 
att konsumenter drivs till handling genom engagemang och inspiration. De menar att 
denna inspiration kommer från ett företags berättelser om varför de brinner för 
verksamheten. Denna koppling mellan emotionell storytelling och Sineks strategi tycks 
vara mycket tydlig. Det bör läggas till att Sineks teori inte återfinns inom vetenskaplig 
forskning. Det är en teori grundad i hans egen empiriska kunskap och reflekterade bild 
av samtiden. I vår litteratursökning finner vi att teorin inte är testad inom varken 
psykologi, biologi eller samhällsvetenskapen. Trots detta vill vi tillägga att, även om 
teorin inte fått ett substantiellt erkännande inom den teoretiska företagsekonomin tycks 
dess praktiska användande, bland startupföretag, påvisa varför teorin fått sådan medial 
uppmärksamhet.   
 
Escales (2004, s. 170-171) påvisar att kommunikation inom extern marknadsföring som 
riktar sig mot beröringspunkter som skapar effektiv respons, förstärker relationen 
mellan kunden och varumärket. En väl utarbetad berättarteknik där fokus ligger på att 
kommunicera ett företags huvudsakliga syfte och bakomliggande värderingar, 
återkopplar till nyckelordet varför och ger oss en viss indikation att Sineks redogörelse 
och strategi är grundad i mer än bara populärvetenskapliga svängningar. Om 
nyckelordet varför kan anses vara en möjlig beröringspunkt som kopplar till åhörarens 
egna känslor, upplevelser och erfarenheter som Schank (1999, s. 52-53) menar och 
sedan leder till önskad emotionell respons, kan storytelling som fokuserar på strategin 
möjliggöra ett större genomslag bland mottagare.  
 
Vi finner i empirin att fem av åtta företag använder sig av Sineks strategi inom deras 
innehållsmarknadsföring, men det är långt ifrån den enda strategi de tar upp och 
förklarar är effektiv på marknaden. Men en tydlig fördel i en strategi som Start with why 
är att den är förankrad i den faktiska berättelsen som varje företag redan besitter. Den 
har en tydlig koppling till den faktiska verklighet företagarna upplever och kan dra nytta 
av. Andra strategiska vägar att gå inkluderar desto mer precisa och avancerade 
tillvägagångssätt, många med koppling till litteraturvetenskapen där det finns tydliga 
teoretiska faktorer som spelar in (Bal, 1997, s. 23). I sådana fall krävs av företaget att de 
har tid att utveckla sina kunskaper inom berättarteknik vilket vi redan vet inte alltid är 
en möjlighet för startupföretag i tillväxtfasen. På det sättet erbjuder Sinek ett 
resurseffektivt alternativ vilket är lättare att applicera på företagets 
kommunikationsflöde.  
  
6.2.3. People, places, plot and purpose 
Det finns en stor spridning bland företagen som ingår i denna studie, i deras storytelling 
och bakomliggande strategier. Till viss del verkar detta bero på vilken bransch företagen 
är verksamma i. Vi finner i empirin att ett företag inom film- och mediaproduktion 
använder sig av betydligt mer avancerade och uttalade strategier inom storytelling än 
andra företag. 
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I empiriavsnittet redogör intervjupersonen för strategin People, Places, Plot and 
Purpose. Strategin är att bygga en historia utifrån dessa nyckelord. Att fokusera på 
personerna, platsen, handlingen och slutligen det övergripande syftet. Återigen ser vi att 
företag använder sig av något som kan kopplas till Schank (1999, s. 52-53) och de 
beröringspunkter som återfinnas i effektivt historieberättande. Det går också att koppla 
det sista nyckelordet, purpose, till Sineks strategi med ett fokus på varför och se dem 
båda som övergripande formuleringar av verksamhetens syfte. Plot går att koppla till 
McKee (2003, s. 34) och kaosberättande där historian drabbas av en händelse vilken 
skakar om världen i berättelsen. Denna omskakande vändning kräver därefter ett avslut. 
Hiltunen (2002, s. 17) menar att Aristoteles redogörelse för Katarsis, en historias klimax 
och emotionella vändning, där protagonisten övervinner mörkret, är effektiv även inom 
företagsekonomisk kommunikation.  
 
Vad detta påvisar är att företaget bedriver sådan storytelling som utvecklar 
historieberättandet bortom ”det var en gång”. Strategin går att återkoppla till den 
teoretiska forskningen som åsyftar rent historieberättande och litteraturvetenskapen. Det 
är således sådan kommunikation, vilken inte enbart riktar sig mot startupföretagarnas 
externa kommunikation. Vad detta påvisar är att det finns startupföretag i tillväxtfasen 
som väljer att gå längre än vad anses vara normen på den samtida marknaden. Att 
storytelling är ett ämne inom marknadsföring vilket bör tas på allvar och tillåta skicklig 
arbetskraft skapa sådan kommunikation som har större genomslag, med hjälp av teorier 
som främst inriktar sig mot effektivt historieberättande snarare än företagsekonomisk 
vinning.  
 
6.2.4. Äkthet 
En mycket intressant aspekt inom strategisk storytelling är den något filosofiska frågan 
om historier måste vara förankrade i verkligheten eller om det är etiskt försvarbart att 
konstruera ur fantasi genom storytelling inom extern innehållsmarknadsföring. Vi finner 
i empirin att de flesta av intervjupersonerna anser att storytelling bör vara förankrad i 
det äkta. Att den ska bygga på det företaget står för och inneha en övergripande sanning. 
Hur dessa företag konkretiserar detta skiljer sig dock. 
 
En person menar att kärnan av storytelling är äktheten, även om företaget får tillåta sig 
spännande dramaturgi utan att någonsin ljuga. Detta återkopplar till hur centralt 
storytelling blivit i dess användning inom marknadsföring. För om storytelling handlar 
om att paketera, formulera och sprida en bild av företaget förankrat i sanningen, är 
storytelling en spegelbild av samtiden, dramaturgiskt komponerad att förföra 
mottagaren. Och om mottagarens uppmärksamhet därmed skall väckas genom effektivt 
historieberättande, är det verksamheten i sig som väcker intresset. Detta har 
implikationer för startupföretag. Om företagen förhåller sig efter denna logik är det 
begränsat vad paketeringen kan åstadkomma. Allting bör grunda sig i en tolkning av 
den sociala verklighet företaget anser sig bestå av. Därmed bör företaget, utan 
förställning redan inneha beröringspunkter vilka är kapabla att väcka intresse och ta sig 
förbi det brus av information och innehåll marknaden erbjuder i överflöd. Enligt denna 
tankegång är det därmed inte möjligt för samtliga företag att bygga ett starkt varumärke 
som resonerar bland mottagarna, utan det krävs en naturlig historia vilken ådrar sig 
uppmärksamhet lika oförminskat som dess existens.  
 
Andra intervjupersoner menar att vägen till framgångsrik storytelling är att använda 
sanning med modifikation eller krydda verkliga fakta. Ur detta perspektiv utgår 
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historieberättandet från kärnan inom företaget men tillåter att göra en historia spännande 
och mer intressant. Bal (1997, s. 23) erbjuder en övergripande struktur kring storytelling 
som bygger på tre faktorer; fabel, berättelse och text. Att modifiera och krydda 
sanningen går att koppla till texten där språk och medium tillåts utrymme och 
utveckling. Enligt vissa intervjupersoner är således fabeln och berättelsen, på förhand, 
redan bestämda utgångspunkter, förankrade i företagets verksamhet och dess 
värdegrund. Men i texten är historieberättaren fri att skapa, korrigera och använda sig av 
strategiska verktyg för att uppnå genomslag.  
 
Det råder därmed en nästan enhällig åsikt kring äktheten inom storytelling bland 
intervjupersonerna, där historier bör vara förankrade i den äkta verkligheten. En 
intervjuperson ställer sig dock emot denna konsensus och menar istället att det 
viktigaste inte är äktheten inom storytelling utan att faktiskt använda sig av storytelling. 
Därmed är det viktigt att skaffa sig innehåll i form av storytelling även om det inte är 
grundat i den faktiska verkligheten. Men också intressant är att, även om äktheten är av 
stor vikt när ett företag bedriver storytelling inom marknadsföring, är det än viktigare 
att göra det på ett effektivt sätt. Därmed är sanningen en grundläggande faktor, vilken 
bör finnas där, förankrad i den sociala verkligheten och en spegelbild av företaget för 
mottagare att se, höra och känna, men paketeringen är än mer central, där företaget 
strategiskt väljer sina ord, ljud och handlingar med omsorg. Där det finns en ständig 
åtanke att skapa den emotionella respons vilken väcker intresse, uppmärksamhet och en 
relation mellan kunden och företaget.  
 
6.2.5. Tonalitet  
En aspekt inom storytelling samtliga intervjupersoner och företag använder sig av och 
anser vara en viktig del är tonaliteten. Hur företagen applicerar en särskild ton i den 
externa kommunikationen för att frambringa en önskad respons hos mottagaren. Flera 
av intervjupersonerna pratar om hur de försöker sätta en personlig ton i deras 
storytelling.  
 
En intressant aspekt inom tonaliteten vi finner i flera intervjuer är att företagen använder 
sig av sådant språkbruk och visuellt historieberättande vilka skapar en väldigt personlig 
ton företagen vill förmedla. Rimmon-Kenan (1983, s. 86) pratar om samtalet som en 
viktig aspekt inom storytelling, hur historier berättas vilket inkluderar både tonläge och 
attityd. En stor aspekt inom tonaliteten tycks vara målgruppsstrategiska val, hur 
företagen väljer att förställa och presentera sig själva för att bättre motsvara efterfrågan 
hos målgrupperna. Ett företag talar om att de inte vill framställa sig för formella, då de 
mest innehar unga målgrupper. Genom vad man kan välja att se som kontrollering, 
korrigering eller manipulering av text, ljud och bild i storytelling-driven 
kommunikation kan startupföretag bygga varumärket genom målgruppsstrategiska val 
vilka genomsyrar historieberättandet. Detta kan återkopplas till Jungs (1959, s. 4-5) 
arketyper där han talar om människan, och i detta fall mottagaren, och hur hon har 
åsikter, attityder och beteenden grundade i hennes arv – snarare än miljö – och att dessa 
bakomliggande preferenser väcks genom storytelling. Det blir en tankegång om att 
människan kanske drivs av tillhörighet. Den strategiska återkopplingen till ett tydligt 
tänkande kring målgruppspositionering är därmed en central del inom aspekter av 
storytelling vilka berör tonaliteten. Detta leder också till utveckling av 
relationsmarknadsföring, där kunderna skapar emotionella band till varumärket vilket 
kan skapa effektiv spridning genom informell kommunikation där företagen maskerar 
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dess egentliga verksamhet och syfte och personifierar företaget för att uppnå emotionell 
respons och starka kundrelationer.  
 
Flera intervjuer erbjuder även diskussioner kring praktiska aspekter av tonalitet inom 
storytelling där transparens visar sig vara ett stort tema. Buttle (1999, s. 54) påvisar att 
relationsmarknadsföring är en central del inom verksamheten för att ett företag ska vara 
framgångsrikt på marknaden. Denna relationsmarknadsföring är till stor del byggd på 
förtroende och lojalitet, vilka är starka emotionella band en människa inte erbjuder alla, 
speciellt på en marknad definierad av brusande innehåll och konstanta 
informationsflöden. Morris et al. (1999, s. 660) menar att kundlojalitet ger ett företag ett 
visst elastiskt utrymme för brister inom verksamheten, och detta är ofta fallet i 
startupföretag som står inför utmaningar i dess tillgångar och resurser. Transparens, är 
en sådan aspekt inom marknadsföring som kan etableras med storytelling, där företaget 
genomsyras av total insikt för kunder att ta del av verksamheten och att företaget 
påvisar ett sådant arbete där en moralisk värdegrund skapar en stark plattform för 
företaget och att de stolt kan visa upp den utan försköning eller maskering. Företagen 
väljer att vara transparenta för att detta bygger förtroende och intervjupersonerna menar 
då att kunderna är mer benägna att förbli lojala gentemot företaget.  
 
En annan viktig aspekt vi finner i empirin är att flera intervjupersoner menar att det är 
viktigt att hitta en röst och röd tråd och förhålla sig till i företagets storytelling. 
Intervjupersonerna diskuterar flera olika sätt att göra detta och det råder ingen tydlig 
konsensus kring huruvida detta tillämpas bäst. Vissa menar att det är mer effektivt att 
hålla det enkelt och konkret medan andra menar att det viktigaste är att finna en specifik 
röst och röd tråd och förhålla sig till dessa på ett konsekvent sätt. Dessa är olika sätt 
men vilka alla tillämpas för liknande effekt i det att företaget strävar mot ett emotionellt 
genomslag hos mottagaren. Det är den gemensamma faktorn även om 
tillvägagångssätten, de specifika verktygen och unika berättandeteknikerna skiljer sig åt.  
 
Det återfinns således ingen konsensus kring vilken tonalitet som är bäst lämpad inom 
storytelling. Det enda som görs tydligt är att det inom B2B-företagande kan vara mer 
lämpligt att vara formell och kunskapsmässig när man riktar sig mot andra företag. Vad 
som också framgår är att tonaliteten är en mycket viktig del inom storytelling och att 
denna bör vara anpassad utifrån kunder, konsumenter och de olika segment företaget 
riktar sin marknadsföring mot. 
 
6.2.6. Skillnader mellan B2B och B2C 
Från appendix 2 är det tydligt att företagen inte talar lika brett om strategier inom 
storytelling när det kommer till B2B i kontrast till B2C. Inom B2C finns det inte samma 
spridning när det kommer till tonaliteten. Eftersom att det finns ett fokus på företag 
inom B2B så krävs det en särskild formell ton och vissa av företagen har valt att 
strategiskt kommunicera med en kunskapsmässig ton medan andra valt en 
intresseväckande. Inom B2B handlar det till skillnad från B2C väldigt mycket om att 
anpassa sig utifrån mottagaren, alltså andra företag. Den strategi som vi ser fungerar 
inom såväl B2B och B2C är Simon Sineks fokusering på varför inom storytelling vilket 
är en intressant observation och påvisar att det inte bara är slutkonsumenter som drivs 
till handling utifrån emotionella historier om engagemang och motiv utan även andra 
företag.  
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6.3. Verktyg för storytelling 
 
6.3.1. Rörlig bild  
Rörlig bild inom storytelling och extern marknadsföring är ett av de verktyg vi märker 
är viktigt och effektivt. En person använder sig av bildspråk för att tydliggöra dess 
centrala uppgift och menar att storytelling vuxit fram till en av viktigaste delarna av 
varumärkesbyggande och innehållsmarknadsföring. Det finns flera perspektiv och 
tankesätt som intervjupersonerna lägger fram. En intervjuperson talar brett om hur 
rörlig bild skapas på samma sätt som marknadsföringen planeras, utifrån mål och 
visioner, sätter greppbara smarta mål och generering av innehåll. Samma person menar 
att rörlig bild, i form av korta filmer, kan möjliggöra en väldig personlig storytelling där 
mottagaren kan få en inblick bakom kulisserna i företagets verksamhet. Att visa 
personerna bakom företaget är att hålla historieberättandet väldigt nära hjärtat, som 
intervjupersonen kallar det. Detta återkopplar till de beröringspunkter Schank (1999, s. 
32-33) anses bör återfinnas inom effektiv storytelling, och dessutom skapas en 
informell, personifierad bild av företaget vilket mottagaren har lättare att känna igen sig 
i och lägga på minne (Schank, 1999, s. 52). För startupföretag i tillväxtfasen vilka inte 
har möjlighet att budgetera substantiella summor för mediaproduktion är detta ett enkelt 
och kostnadseffektivt sätt att producera korta filmer och sprida dem genom företagets 
egna kanaler.  
 
En intervjuperson som arbetar inom mediaproduktion, talar om vikten att hålla 
storytelling i rörlig bild fantasifull, konsekvent och riktad mot specifika målgrupper. 
Det återkopplar till ett tydligt strategiskt målgruppstänk, en tydlig röd tråd som 
genomsyras kommunikation på ett konsekvent sätt och tillåts modifieras i det att 
historieberättandet får dramatiseras och göras mer intressant, snarare än skapa en enkel 
dokumentärkänsla.  
 
Detta gör det väldigt tydligt, dels hur företag strategiskt tänker med verktyg inom 
storytelling och dels hur särskilda verktyg är bättre lämpade inom presentation och 
kommunikation inom storytelling för mottagaren och genomslaget. En annan intressant 
aspekt en intervjuperson talar om, är att rörlig presentation innehar möjligheter att 
använda ljud och dramaturgi på ett enklare sätt än inom stillbildsproduktion. Detta 
påvisar en tydlig skillnad i de olika verktygen som finns tillgängliga och innebär att 
rörlig bild kan dra nytta av fler av mottagarens sinnen, än vad stillbild kan åstadkomma.  
 
6.3.2. Stillbild 
Precis som rörlig bild, påvisar intervjuerna att stillbild är ett verktyg inom storytelling 
som kan användas för att påverka mottagaren och bör nyttjas av startupföretag om det 
finns möjlighet att skapa den typen av grafisk form. En intervjuperson påvisar vikten av 
att stillbild talar en moralisk sanning och att företaget försöker fånga verkligheten inom 
storytelling. Detta återkopplar till den etiska frågan om äktheten i företagens 
historieberättande, att en historia ska ha en tydlig förankring i den faktiska 
verksamheten men att företaget är fria att använda sig av dramaturgiska verktyg och 
berättarteknik vilket skapar större uppmärksamhet och intresse.  
 
Samma person menar att de använder sig av en dokumentärkänsla i deras bilder och att 
man måste jobba kontinuerligt med att erbjuda innehåll i form av stillbild. Detta 
återkopplar till vikten av transparens men tycks vara tvärtemot vad många av de andra 
intervjupersonerna menar. Här är det inte stilistiska drag och dramaturgi som ligger i 
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fokus, utan istället att visa en ej förställd bild av verkligheten. En intressant tankegång 
här är huruvida den dokumentära känslan bör anses vara en icke förställd bild, utan 
retuschering, korrigering och genomsyrad verklighet, eller om dokumentärkänslan 
skapar en särskild ton, vilken också kan skapa genomslag och är således också en 
litteraturvetenskaplig strategi, precis som andra strategier och riktar sig mot särskilda 
målgrupper.  
 
Samma person är dock inte helt övertygad hur långt man behöver gå med den 
dokumentära känslan. Han menar att även om det bör finnas transparens som 
genomsyrar kommunikationen kan det anses vara etiskt godtagbart att retuschera bilder 
så länge den moraliska sanningen kommuniceras och uppfattas på ett korrekt sätt som 
speglar verkligheten. Han menar att den moraliska sanningen måste förbli oförstörd, 
intakt.  
 
Vad som också framgår i intervjuerna är att stillbilden kan kompletteras med 
illustrationer och faktorer som gör bilden mer levande och ger mottagaren ett mer 
attraktivt intryck att ta in. En annan intervjuperson talar strategiskt om användning av 
stillbild som verktyg inom storytelling. Intervjupersonen menar att bilder ska ha 
innehåll som är intresseväckande och snyggt. Det handlar därmed väldigt mycket om 
varumärket i det att bilderna ska associeras till en särskild livsstil som målgrupperna 
finner attraktiv och att dessa bilder ska attrahera fler följare på sociala medier och det i 
sig leder till genomslag på marknaden, i form av genomslagskraft och ökad försäljning.  
 
6.3.3. Text 
Ett övergripande mål för dessa intervjupersoner när det kommer till användning av text 
inom storytelling tycks vara att skapa intressant innehåll vilket fångar mottagarens 
uppmärksamhet. Detta för oss tillbaka till litteraturvetenskaplig forskning och hur 
historieberättande får störst effekt bland massorna. McKee (2003) menar att 
uppmärksamhet förtjänas genom effektivt historieberättande och har varit så även 
historiskt sett. Att effektiv storytelling bygger på att skapa energi och spänning som 
lever kvar hos åhöraren på ett sätt annan information inte gör. För startupföretag blir 
detta en central del av kommunikationen då de är i stort behov av att deras 
kommunikation, vilken är begränsad i dess kvantitet på grund av förutsättningarna i 
tillväxtfasen. Där behöver företagen fokusera på kvalitet och genomslag.  
 
I empirin blir det tydligt att det är viktigt, att företaget, i textform, kan förmedla vad de 
kan och presentera de idéer och värden som företaget skapar. Detta ska återkoppla till 
kundens behov och värderingar. Ur tabellen i appendix 2 blir det också tydligt att flera 
intervjupersoner anser det viktigt att hålla texterna personliga även om de strategiskt 
återkopplar till de mål som företaget har med deras storytelling. 
 
I temat om strategier gällande storytelling talar flera av intervjupersonerna om vikten av 
äkthet inom historieberättande. Här gör dock en intervjuperson tydligt att det måste 
finnas utrymme att skriva bra texter och göra historien bättre. Detta återkopplar till 
sanning med modifikation och att tillåtas dramatisera storytelling. En annan 
intervjuperson påpekar att marknadsföring inte är ett självspelande piano utan att det 
krävs bra storytelling för att få ett stort genomslag. Samma person talar också om hur de 
är väldigt informella i deras texter och kommunikation, för att framställa sig på det sätt 
som bäst passar målgruppen. 
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En annan intressant strategi en intervjuperson diskuterar är att arbeta grafiskt med text 
där man jobbar aktivt med det lexivisuella, att sammankoppla text och bild. Detta för att 
skapa levande storytelling. Samma person påpekar också vikten av att bild och text inte 
ska säga samma sak och menar att när man lyckas kombinera dessa korrekt så aktiverar 
man mottagaren och skapar ett större genomslag.  
 
6.3.4. Skillnader mellan B2B och B2C 
Från Tabellen i appendix 2 är det tydligt att det används betydligt fler verktyg inom 
B2C-företagande. Detta återkopplar till det faktum att storytelling är betydligt mer 
anpassat mot slutkonsument och att det tillåts en betydligt större spridning gällande 
tonalitet och det emotionella genomslaget hos mottagaren. Något som dock används 
inom B2B är stillbild. Detta kan i vissa fall framhäva den formella tonalitet som ofta 
krävs inom B2B-företagande och kan vara en anledning till varför vi ser att det används 
bland företagen som ingår i studien. Rörlig bild är betydligt mer kopplat till B2C-
företagande. Detta kopplar till de andra aspekter vi tar upp i detta avsnitt kring hur B2B-
strategier ofta är mer formella och hur B2C-företagande är lättare att koppla samman till 
sociala medier och andra kanaler för storytelling. 
 
6.4. Innehållsmarknadsföring 
 
6.4.1. Varumärke 
När det kommer till varumärke kopplat till storytelling handlar det mycket om hur 
företaget framställer sig med hjälp av olika strategier, verktyg och i olika kanaler. I 
appendix 2 ser vi att många av företagen fokuserar deras innehållsmarknadsföring på 
hur företaget framställer sig.  
 
I empirin menar en person att storytelling handlar om att bygga varumärket och att 
positionera sig på marknaden. Vi vet från teorikapitlet att startupföretag står inför stora 
utmaningar i att etablera sitt varumärke, att det måste göras tidigt i tillväxtfasen för att 
överleva på marknaden och att kommunikationen är en central del av detta. Företagen i 
denna studie använder sig av storytelling för att bygga, utveckla och stärka deras 
varumärke.  
 
En annan intervjuperson menar också att vikten av varumärkesbyggnad genom 
storytelling, handlar om att bygga en historia om företaget för att skapa emotionell 
respons. Andra menar att varumärkesbyggandet handlar väldigt mycket om att skapa 
förtroende bland kunder. Ett övergripande empiriskt resultat vi kan tolka dock, är att 
företagen finner det självfallet att varumärkesbyggandet är en otroligt viktig del inom 
marknadsföring och underlättas genom användning av storytelling. Dessutom handlar 
tonaliteten och den överliggande framställningen av budskapet om att skapa ett 
förtroende hos mottagaren.  
 
6.4.2. Värdeskapande 
En annan viktig del inom innehållsmarknadsföring relaterat till storytelling är 
värdeskapande. Vi tolkar i empirin att detta går att dela in i två underkategorier; 
värdeskapande och att erbjuda kunskap. En intervjuperson gör tydligt att storytelling 
och extern innehållsmarknadsföring till stor del handlar om att förmedla och bjuda på 
den kunskap ett företag besitter. En annan intervjuperson, som i framtiden ska arbeta 
aktivt med att skriva innehåll i form av artiklar pratar om hur viktigt det är att inte fastna 
i annonsering. Här påvisas relationen mellan innehållsmarknadsföring, som fokuserar på 
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att leverera innehåll och storytelling, som strategiskt kommunikationsverktyg som är 
väl lämpat inom innehållsmarknadsföring (Pulizzi, 2012, s. 116-118).  
 
En intervjuperson menar också att startupföretag inte ska vara rädda för att visa det 
värde som finns inom företaget. Vad detta betyder är att företag bör visa vilken kunskap 
de besitter, vilket värde de kan erbjuda och att kommunikationen skall påvisa detta. 
Detta tycks också påvisa att intervjupersonen upplever att företag i vissa fall inte vågar 
visa sig kompetenta, att detta kan verka arrogant, eller självgott vilket skapar en sämre 
respons hos mottagaren och leder till sämre relationer mellan företag och kund. Men 
enligt intervjupersonen ska företagen inte vara rädda för detta, att påvisa att företagets 
värde är en central del av storytelling samt att de inte ska vara restriktiva när det handlar 
om att sprida det externt till mottagare.   
 
Utöver dessa mest frekventa underkategorier finner vi också andra intressanta aspekter 
att ta upp rörande storytelling inom innehållsmarknadsföring. Flera intervjupersoner tar 
upp vikten av att vara konsekvent i det innehåll som erbjuds. Vi finner dock i 
forskningen att detta inte alltid behöver vara fallet. Enligt Bookers (2004, s. 7) kan flera 
huvudhandlingar leda till större genomslagskraft. Vi hittar här en motsättning i hur 
företagen i denna studie praktiserar storytelling och hur den teoretiska forskningen 
påvisar alternativa strategier.  
 
Andra talar om hur innehåll till stor del måste grundas i tvåvägskommunikation. Detta 
för att veta vilket värdeskapande man kan fokusera på och var man kan erbjuda kunskap 
till mottagaren. Detta återkopplar till relationsmarknadsföring och vikten för företag att 
bygga starka band till kunderna, att detta leder till lojalitet och långsiktiga relationer.  
 
6.4.3. Skillnader mellan B2B och B2C 
En mycket intressant skillnad vi finner mellan B2B och B2C är att värdeskapande inom 
storytelling och innehållsmarknadsföring tillåts mer plats inom B2C-företagande. 
Värdeskapandet kan dels kopplas ihop till tvåvägskommunikationen men också ett byte 
av tjänster och gentjänster. Inom B2B sker transaktioner företag sinsemellan – ett slags 
samarbete bland tydliga intressenter – vilket kan förklara varför det är viktigt att erbjuda 
ett tydligt värde i den externa kommunikationen. Inom B2C däremot ser vi i Tabell 1 att 
det är ett större fokus på att bygga och utveckla varumärket. Detta kan bero på att 
storytelling är ett betydligt större område inom B2C och att det krävs av företagen att de 
är konsekventa i deras storytelling för att få genomslag hos slutkonsumenten.  
 
6.5. Kommunikationskanaler 
 
6.5.1. Nätverka 
Ur empirin kan vi tolka en bild av vad företagen anser nätverkande vara. De menar att 
nätverkande handlar om att lära känna människor som kan utveckla företagets 
framtidsutsikter.  Att nätverka är en stor del i att få nya kunder för små företag, påvisar 
alla intervjupersoner som arbetar med B2B.  
 
En intervjuperson menar att behovet av att nätverka grundar sig i att förstå kundens 
behov och ha möjlighet att reagera på det som sägs. Detta tycks påvisa att nätverkande 
är starkt kopplat till relationsmarknadsföring och tvåvägskommunikation där både kund 
och företag tillåts kommunicera sinsemellan.  
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Samma person menar att tvåvägskommunikation är central för startupföretag i det att 
företagen genom kommunikation får en inblick i vad kunderna har för värderingar och 
vad de själva brinner för. Företaget kan sedan reagera på det och erbjuda lösningar på 
behoven kunden har.  
 
Vi finner också i empirin att ett företag nyttjar befintliga kunder, genom att be dem 
rekommendera företaget vidare. Detta blir därmed WoM-kommunikation där. En annan 
bra metod vi finner i empirin kring nätverkande är att företagen riktar in sig mot 
influensrika personer, ofta kändisar. De fungerar sedan som en spindel i nätet. Detta 
bildspråk som intervjupersonen tar upp, påvisar den kontroll och central roll en sådan 
person får i kommunikationsprocessen.  
 
6.5.2. Blogg 
Vi tolkar att en blogg är en väldigt användbar kanal och kan användas till att förmedla 
företagets idéer, branschnyheter och information om personerna bakom företaget. Även 
om det i de flesta fall är gratis så tar en blogg upp mycket tid och är i de flesta fall bara 
envägskommunikation. En vanlig teknik är att publicera innehållet på bloggen för att 
sedan använda andra kanaler, främst sociala medier, för att sprida innehållet och locka 
besökare till bloggen. Denna typ av korspostning anses vara väldigt effektiv. 
 
6.5.3. Hemsida – envägs och interaktiv 
Egna hemsidor är något alla företagen vi intervjuade använder sig av och vissa företag 
använder sig också av en interaktiv hemsida där hemsidan ändras beroende på hur 
kunden agerar, det vill säga grundläggande tvåvägskommunikation. En viktig del i att 
använda sig av en hemsida är att vara aktiv och hålla den uppdaterad. Hemsidor 
fungerar också som ett bra verktyg för att kommunicera med distributörer. Oftast inleds 
ett B2B-samarbete med ett telefonsamtal för att sedan leda kunden till hemsidan. 
 
Landningssidor, som är enkla hemsidor med bara en sida, kan också användas för att 
sprida berättelser om företaget och för att leda kunden till företagets ordinarie sida. 
Dessa landningssidor kan också hjälpa till med sökmotorsoptimering (SEO). Vi finner 
också att intervjupersoner tycks anse hemsidor vara ett bra medium för att förmedla 
information men ska gärna kopplas ihop med fysiska aktiviteter. 
 
Ett annat medium för kommunikation är crowdfounding på olika plattformar, där 
kickstarter.com och indiegogo.com är några av de största. Företagen som använder sig 
av dessa tycks anse att de är bra verktyg för att berätta sin historia och hjälpa till att få 
viral spridning av företagets produkt eller tjänst. En annan fördel med dessa plattformar 
är att företagen som äger dessa har själva kontakt med journalister på bransch- och 
dagstidningar som sprider företagets kampanj, om kunder har visat ett intresse för den. 
Detta återkopplar till elektronisk WoM som King et al. (2014, s. 170) påvisar för med 
sig stora fördelar gentemot traditionell WoM, där plattformarna är internationella, utan 
landsgränser, större samhällen och effektivare spridning.  
 
6.5.4. Ambassadörer 
Att via bloggare förmedla sin produkt och sitt företags historia är ett kostnadseffektivt 
verktyg. Det går även att anställa personer som ambassadörer för varumärket, som 
arbetar med att via WoM och eWoM sprida varumärket till nya kunder. Detta är ett 
effektivt sätt att använda sig av storytelling på, då en nära kontakt med kunderna gör 
företagets berättelse väldigt transparent och kunden känner att den är äkta. 
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6.5.5. Tidningar och PR 
Majoriteten av all kontakt med tidningar och press sker idag via epost. En användbar 
strategi är att leta upp journalister som tidigare har skrivit om ämnen som är relaterade 
till ens företag och skicka en berättelse om företaget och varför det startades.  
 
En intervjuperson menar att det inte är enkelt att få kontakt med journalister, att det 
krävs ständig epostkontakt, spamliknande kommunikation, att det handlar till stor del 
om att strategiskt formulera och paketera varje mail för att förbigå diverse filter som 
skyddar mot spam.  
 
Det är även vanligt att grundare eller anställda själva skriver artiklar för publicering i 
tidningar, främst bransch- och vetenskapliga tidningar. Det handlar då inte om att skriva 
om företaget utan att stoltsera med sin kunskap inom ämnet för att läsaren ska få ett 
intresse att gå in på författarens företags andra kanaler. 
 
6.5.6. Skillnader mellan B2B och B2C  
Alla intervjupersoner som arbetar på ett företag inom B2B säger att majoriteten av 
kommunikationen sker genom att nätverka, där första kontakten sker via bekanta eller 
via företag personen har arbetet med tidigare. Det var även vanligt att mer resurser läggs 
på varje försäljningstillfälle, då det är vanligare att B2B-företag arbetar med några få 
stora kunder. Hos företag som arbetade både B2B och B2C så var nästan allt arbete med 
kommunikation riktat till konsumenterna.  
 
6.6. Sociala medier 
 
6.6.1. Vara selektiv i val av kanaler 
Tabell 1 erbjuder en övergripande bild av hur det är en stor spridning kring vilka 
kanaler som används inom de olika företagen. I detta tema gör vi skillnad mellan köpta 
och ägda kanaler men även inom de underkategorierna existerar det en spridning.  
 
En intervjuperson menar att företag inte kan nyttja alla kanaler och att de därför behöver 
vara selektiva och välja de som bäst stämmer överens med målgrupperna. Detta påvisar 
ett problem som många startupföretag står inför i deras externa innehållsmarknadsföring 
– att det existerar bristande tids- och resurstillgång för dessa företag som fortfarande 
befinner sig i tillväxtfasen. Det är alltså viktigt för ett företag att välja de sociala medier 
som bäst lämpar sig för företaget, mot de specifika målgrupperna och att det i dessa 
kanaler existerar ett fokus på att leverera intressant innehåll. En intervjuperson 
konkretiserar detta ytterligare genom att berätta hur en kanal som Twitter bara existerar 
för företaget att synas medan det övergripande målet med storytelling inom sociala 
medier är att skapa innehåll och väcka intresse hos mottagaren.  
 
6.6.2. Köpta kanaler 
Som vi ser i tabellen i appendix 2 är köpta kanaler gällande sociala medier inte alls lika 
frekvent använda inom företagens externa innehållsmarknadsföring som de ägda 
kanalerna. Med köpta kanaler åsyftar vi sociala medier där företagen betalar för att 
exponeras. Vad detta beror på kan vara att de köpta kanalerna inte är lika väl lämpade 
för storytelling som de ägda kanalerna. De fungerar istället som information om 
företaget och hänvisar ofta till andra av företagets egna kanaler. Men det finns 
fortfarande vissa av intervjupersonerna som anser att det är bra att använda köpta 
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kanaler. Framförallt Facebook, inte som en ägd kanal men som annonser i 
konsumenters flöden. En intervjuperson menar att det ofta krävs endast en liten 
investering för att få genomslag på Facebook. Att varje investerad krona ger mindre och 
mindre avkastning ju mer man investerar. Därför är det bra att investera små summor, 
ofta, för att få ut budskapet lättare. En annan intervjuperson menar att Facebook-
annonsering är ett enkelt och bra system för att marknadsföra sig medan den 
analyserande utvärderingen av resultaten ofta är svårare. Samma person menar också att 
företagets ägda Facebook-kanal kan stödjas genom annonsstöd på köpta kanaler. Köpta 
kanaler som marknadsföring som hänvisar till de egna kanalerna.   
 
En annan köpt kanal som det talas om i empirikapitlet, är Mynewsdesk. Det är en kanal 
som hjälper företag att få ut sitt innehåll, samla all digital kommunikation på en plats, 
arbeta mot målgrupper och mätning av resultat och ROI (Mynewsdesk, 2015). 
Intervjupersonen menar att kanalen är väldigt bra för att nå ut till journalister och riktar 
sig också väldigt mycket mot B2B. Tjänsten riktar sig väldigt mycket mot företag som 
vill marknadsföra sig digitalt och på många sätt fungerar som en tjänst där företaget kan 
publicera pressmeddelanden. 
 
6.6.3. Ägda kanaler 
Även om det råder skillnader mellan vilka sociala medier som används bland företagen 
som vi intervjuar så finns det ett samband där samtliga företag använder sig av ägda 
sociala medier. Med ägda kanaler menar vi att företagen själva styr marknadsföringen, 
innehållet och deras storytelling på kanalerna. 
 
Den absolut mest frekvent använda kanalen är Facebook där det existerar en 
tvåvägskommunikation mellan kunder och konsumenter, där företagen kan få en inblick 
i vad det existerar för behov och värderingar bland relevanta målgrupper. En annan 
intervjuperson lyfter också fram Facebook som en ägd kanal som tillåter kunddialog 
och att kanalen är den absolut viktigaste inom sociala medier på marknaden just nu. 
 
I tabellen i appendix 2 är det tydligt att Instagram är en kanal som används av flera 
företag. Vi finner dock att många av företagen inte utvecklar lika avancerade strategier 
kring storytelling och extern innehållsmarknadsföring. En intervjuperson, som annars 
var väldigt aktiv i olika kanaler och jobbar inom strategisk kommunikation talar om att 
Instagram inte är hennes kanal och att den inte passar hennes personlighet och företag 
eftersom att Instagram inte är lika optimalt inom tvåvägskommunikation som Facebook 
och Twitter. En intressant strategi gällande Instagram lyfts fram av en intervjuperson 
som menar att Instagram handlar om att få konsumenter att tycka om ett varumärke. Att 
koppla bildflödet på Instagram till en särskild livsstil och att företaget skapar sig ett 
snyggt flöde som tillslut påverkar konsumenter till handling.  
 
En intervjuperson som jobbar inom mediaproduktion talar mycket om rörlig bild i 
sociala medier. Personen talar framförallt om Youtube som en kanal där man kan 
utnyttja sig av väldigt effektiv storytelling och optimera spridningen genom taggar, 
nyckelord och annoteringar på filmerna. Han nämner också Vimeo – en annan kanal där 
företag kan lägga upp rörlig bild och innehåll men som inte är optimal inom 
marknadsföring mot slutkonsument. Intervjupersonen menar att Vimeo är en 
portfoliosida och inte en marknadsföringskanal. Detta eftersom att det handlar mer om 
estetik. 
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6.6.4. Skillnader mellan B2B och B2C 
Några skillnader mellan B2B och B2C är att sociala medier som köpta kanaler är 
betydligt mer användbara inom B2B-företagande och snarare hänvisar till andra kanaler 
när det kommer till marknadsföring mot slutkonsument. Vi ser också att det finns mer 
utrymme för företag som riktar sig mot slutkonsument, att använda sig av olika kanaler 
inom sociala medier med större strategisk spridning samt använda sig mer av 
storytelling. 
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7. Slutsats och diskussion 
Vi inleder studiens avslutande kapitel med redogörelse för de slutsatser vi kommer fram 
till i empirin och analysen. Här gör vi skillnad mellan specifika teman vi genererat och 
generella slutsatser. Utifrån dessa ger vi en praktisk rekommendation till 
startupföretag. Sedan diskuterar vi studiens bidrag och förslag till ytterligare forskning 
inom ämnet där vi redogör för praktiska studier vi tycker saknas i dagsläget. Vidare 
diskuterar vi studiens övergripande sanningskriterier, där vi använder oss av sådana 
kriterier som är väl lämpade inom kvalitativ forskning. Vi avslutar kapitlet och studien 
med en diskussion om de samhälleliga etiska aspekter som berör extern kommunikation 
i sin helhet.   
 
7.1. Slutsatser från empirin 
 
7.1.1. Teman 

1. Strategier för storytelling. Vi har i vår studie sett att storytelling är ett etablerat 
uttryck inom startupföretag och främst inom B2C. De flesta startupföretag ansåg 
det vara ett viktigt verktyg för att nå ut till sina kunder och stå ut från 
konkurrenter. Den vanligaste strategin för startupföretag var att berätta 
företagets och grundarens egen historia, så historierna hade i de flesta fall en 
personlig koppling och tonalitet. En stor andel av startupföretagen nämnde 
varför som huvudtema i sin storytelling, medvetet eller omedvetet kopplat till 
Start With Why (Sinek, 2009a). De var även fullt medvetna om att en viktig del i 
företagens externa kommunikation handlar om att skapa en emotionell koppling 
till kunden. Det som tidigare forskning (Brown & Patterson, 2010, s. 555) och 
vårt empiriska resultat visar är att även om storytelling är en välkänd term hos 
företagen så använder företagen bara de mest grundläggande i verktyget och 
utnyttjar inte dess fulla potential. En stor del av de berättartekniker som finns 
inom forskningen används inte och i de flesta fall är företagen inte bekanta med 
metoderna. Det är tekniker som parallella historier (Brown & Patterson, 2010, s. 
555), att arbeta med konflikter i och mellan historier (Brown & Patterson, 2010, 
s. 554), beröringspunkter via arketyper (Holt, 2003, s. 47-48; Jung, 1959, s. 6), 
de klassiska huvudhandlingarna (Booker, 2004, s. 7), att bygga upp spänning i 
berättelsen, via obalans (McKee, 2003, s. 34) eller via belöningar (Papadatos, 
2006, s. 384).  

 
2. Verktyg för storytelling. Vilka verktyg som finns för att förmedla företagets 

historia är de personer vi intervjuat väldigt medvetna om. Vi har även sett en 
stor bred inom verktygen; bild, rörlig bild, filmserier, illustrationer och text. Vi 
har även sett att startupföretagen vet om kanalernas olika möjligheter och 
begränsningar och är snabba på att ta till sig nya verktyg och tekniker men är 
även fullt medvetna om att det är just är ett verktyg för att kommunicera som 
kan behöva bytas ut beroende på hur marknaden förändras. Det finns även en 
djup förståelse i hur de olika verktygen kan färga innehållet och påverka 
kommunikationen, både positivt och negativt. Vi har även sett att även här finns 
det en naturlig skillnad mellan B2B- och B2C-företag, i många fall på grund av 
att den externa kommunikationen B2B-företag använder sig av är väldigt 
annorlunda och riktar in sig på några få utvalda kunder. 

 
3. Innehållsmarknadsföring. Detta är ett område inom marknadsföring där det 

hittills skett väldigt lite forskning, så förutom det grundläggande tankesättet så 
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finns det inga etablerade strategier hur företag ska använda sig av detta. 
Startupföretagen använde sig dock av det i sin externa kommunikation och hade 
i allmänhet stor kompetens inom området. Främsta anledningen till att använda 
sig av innehållsmarknadsföring var för att bygga upp företagets varumärke och 
det vanligaste innehållet var innehåll som gav värde till kunden i allmänhet men 
främst kunskap som var kopplat till företagets kompetens. Det kunde vara hela 
guider, tips och tricks men även allmänna åsikter av branschkunniga. Det fanns 
även viss möjlighet att sprida kunskap om värdet företag ger. Överlag så hade 
innehållet en personlig koppling, något som vi tror beror på startupföretagens 
natur.  

 
4. Kommunikationskanaler. Startupföretagen har en stor kunskap om vilka kanaler 

som finns till företagens förfogande, vilka målgrupper som finns inom 
respektive kanal och de begränsningar samt möjligheter som finns med 
kanalerna. Vi har även sett att även nya kanaler används flitigt av 
startupföretagen. I allmänhet så ligger de intervjuade företagen i framkant med 
vilka kanaler de använder och deras förståelse för dem. Hos B2B-företagen 
skedde majoriteten av all kommunikation skedde via nätverk, att träffa relevanta 
kunder via bekanta eller tidigare kunder. Hos B2C-företaget var spridningen av 
kanaler stor och fanns både digitalt i form av egna bloggar, bloggare och 
hemsidor men också via kommunikation med media och ambassadörer för 
företaget. De digitala kanalerna används i majoritet, mycket på grund av 
kostnadseffektivitet, men även kombinationen av digitala och fysiska kanaler är 
viktig. 

 
5. Sociala medier. Detta är den enskilt största kanalen och kan indelas i ägda och 

köpta. Vissa av de intervjuade startupföretagen hade bara sociala medier, på en 
eller flera plattformar, som sin enda huvudsakliga kanal. Det fanns inget företag 
som inte använde sig av sociala medier. Den utan tvekan största aktören är 
Facebook och dess mångsidighet med verktyg, där det går att använda både 
bilder, film och text, är en av dess styrkor. En stor del av företagen arbetade 
också med korspostning, vilket innebär att ett samarbete mellan företagets 
sociala medier och andra kanaler skapas, för att sprida innehåll. Majoriteten av 
företagen använde sig av tvåvägskommunikation i sociala medier och i flera fall 
användes det även som support och kontakt med leverantörer. 

 
7.1.2. Generella slutsatser 

1. Berättartekniker används inte i någon större utsträckning. Vi har sett att överlag 
så används inte de tekniker och metoder som finns att tillgå i 
litteraturvetenskapen i startupföretagens externa kommunikation. Detta beror 
främst på bristfällig kunskap inom området hos startupföretagen. 
 

2. Stort intresse för storytelling men begränsade resurser. Ett stort intresse för 
användning av storytelling i den externa kommunikationen finns men den mest 
påverkande gemensamma faktorn är resursbrist både i form av tid och kapital. 
Detta stämmer överens med vad tidigare forskning visar är svagheterna hos ett 
startupföretag (Weiblen & Chesbrough, 2015, s. 66). 
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3. Digitala kanaler har en stor betydelse. Startupföretagen har stor kunskap om 
kommunikationskanaler och de digitala kanalerna och då främst sociala medier, 
är de i särklass mest använda. 

 
4. B2B och B2C-startupföretag kommunicerar på olika sätt. Även om 

startupföretagen skiljer sig åt lite är en avgörande faktor om företagsformen är 
B2B eller B2C. Startupföretag inom B2B förlitar sig nästintill helt på att 
kommunicera med bekanta och tidigare kunder för att bygga upp ett nätverk, 
oftast på ett väldigt personligt plan. B2C-företagen använde i större utsträckning 
kanalerna som riktade sig till en större målgrupp. Den avgörande faktorn i att 
kommunikationen skiljer sig åt är att kundkvantiteten skiljer sig åt, där B2B-
företag vanligtvis arbetar med några få kunder jämfört med B2C-företag. 

 
7.2. Rekommendation till startupföretag 
Då åhöraren intresse ökar då information presenteras i form av en berättelse (Aaker & 
Joachimsthaler, 2000, s. 45) är storytelling ett oerhört användbart verktyg för företag. 
Genom att använda tekniker från litteraturvetenskapen kan företag använda sig av 
storytelling fullt ut. En teknik är att arbeta med beröringspunkter, att använda sig av 
platser eller händelser i sin berättelse som rör vid åhöraren emotionell. En teknik som 
driver berättelsen framåt är att arbeta kring en protagonist, antagonist och relationen 
mellan dem. Att börja med en huvudhandling och sedan de tekniker som används inom 
genren är en bra utgångspunkt för företag som vill använda sig av storytelling. Ett 
företag behöver inte begränsa sig till en historia utan kan ha flera parallella, dessa kan 
även vara motsägelsefulla, för att skapa ytterligare intresse för företagets berättelser 
(Brown & Patterson, 2010, s. 553).  
 
Tidigare forskare (Brown & Patterson, 2010, s. 555) samt vår empiri visar att det 
fundamentala i storytelling är att involvera mottagaren. Det är en felaktighet att 
information ska vara simpel och övertydlig. För att engagera mottagaren behöver 
personen aktiveras genom att få pusselbitar för att sedan få dra sina egna slutsatser och 
kopplingar.  
 
Startupföretag är idag duktiga på att inte begränsa användandet av storytelling till 
textformatet. Att använda sig av bilder, illustrationer, serier, filmer, filmserier m.m. för 
att nå flera av åhörarens sinnen är en framgångsrik metod. Men även den grafiska 
framställningen som hur typsnitt, ingress och citat ser ut, är en viktig del i företagets 
storytelling. 
 
7.3. Studiens bidrag och förslag till vidare forskning 
 
7.3.1. Bidrag till företagsekonomisk forskning och samhällsnytta 
Med denna studie anser vi bidra till den företagsekonomiskt inriktade forskningen. Vi 
påvisar de utmaningar startupföretag står inför, på grund av de förutsättningar de 
innehar på marknaden. Vi redogör för hur litteraturvetenskapen kan användas inom 
företagsekonomisk storytelling, för att skapa genomslag på en marknad som 
karaktäriseras av överflöd av brusande information. Vi genererar slutsatser utifrån 
empirin som besvarar problemformuleringen hur startupföretag använder sig av 
storytelling inom den externa innehållsmarknadsföringen.  
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Vi skapar ett resultatorienterat underlag för hur strategier rörande historieberättande 
används inom startupföretags externa innehållsmarkandsföring. Och tittar på hur olika 
kanaler används för att sprida innehåll genom storytelling.  
 
Vi påvisar vilka förbättringar startupföretagare kan etablera inom storytelling och hur 
praktiska implikationer som tillkommer som en direkt följd av företags natur med 
begränsade resurser i tillväxtfasen, kan undgås till viss del med hjälp av effektivt 
historieberättande innehållsmarknadsföring.  
 
Studien genererar slutsatser vilka kan användas praktiskt inom företagsekonomisk 
verksamhet och kan effektivisera användningen av storytelling inom 
innehållsmarknadsföring. Detta leder till en effektivisering av startupföretagande och 
uppmaning till fortsatt investering och verksamhet på marknaden vilket skapar en ökad 
samhällsnytta.  
 
7.3.2. Förslag till vidare forskning 
För att driva forskningen framåt inom ämnet vill vi redogöra för förslag för vidare 
forskning. För att ta vid där denna studie avslutar föreslår vi att det görs mer omfattande 
studier inom ämnet, där det återfinns ett större urval av intervjuade företag och 
branscher. Detta för att den kontextuella beskrivningen skall ge en än mer reflekterande 
bild av den sociala verkligheten kring startupföretags användande av storytelling inom 
den externa innehållsmarknadsföringen.  
 
Vi föreslår en metaanalys kring storytelling ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv där 
forskaren samlar en mer omfattande helhetsbild kring hur strategier inom storytelling 
ser ut. Detta föreslår vi sedan kan användas som teoretiskt underlag i en explorativ 
studie där man testar effektiviteten kring den litteraturvetenskapliga appliceringen inom 
företagsekonomisk storytelling.  
 
Vi föreslår en metaanalys kring innehållsmarknadsföring där forskaren försöker 
inkorporera de många olika underkategorier som ingår i begreppet för att försöka göra 
tydligt vad innehållsmarknadsföring faktiskt innefattar.  
 
Vi finner att forskningen inom företagsformen startup fortfarande kan utvecklas och 
föreslår att större studier genomförs där forskaren analyser de strukturella utmaningar 
startupföretag står inför på grund av de begränsade resurser de har i sin natur.  
 
7.4. Sanningskriterier 
Vi driver en kvalitativ studie där betoning ligger på tolkning och beskrivande kontext av 
den sociala verkligheten, och vi gör inga anspråk på att finna en övergripande sanning. 
Den beskrivande kontexten och fokus på tolkning gör också att mätning blir ett mindre 
relevant verktyg för denna studie, än i en traditionell kvantitativ studie. Bryman (2008, 
s. 354) erbjuder fyra alternativa delkriterier vilka är bättre lämpade inom kvalitativ 
forskning där en absolut sanning inte eftersökes. Dessa delkriterier innefattar 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styra och konfirmera. Vi 
redogör ingående för samtliga delkriterier nedan.  
 
7.4.1. Trovärdighet 
Trovärdighet innefattar den kvalitativa studiens premiss, att den sociala verkligheten 
består av skilda tolkningar och beskrivningar. Trovärdigheten berör därmed hur 
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trovärdiga forskarna är i deras beskrivning av den sociala verkligheten, genom andras 
ögon. Detta innefattar att studien genomförs enligt de regler som föreligger den 
samhällsvetenskapliga metodologiska ramen samt att resultatgenerering styrks genom 
att forskarna presenterar resultaten för personerna som ingår i den sociala verkligheten 
och att dessa anser att tolkningarna uppfattats på ett korrekt sätt (Bryman, 2008, s. 354-
355).  
 
För att uppnå acceptabel trovärdighet använder vi oss av respondentvalidering. 
Respondentvalidering är den process där forskaren visar resultaten för de personer som 
ingår i studien och utgör urvalet för att dessa sedan kan bekräfta att tolkningarna är 
korrekta (Bryman, s. 353). Alla personer som deltar i studien har full tillgång till de 
fullgjorda transkriberingarna, och den del av empirikapitlet som berör varje individuell 
deltagare. Genom mailkontakt ger samtliga deltagare sitt medgivande kring den 
tolkande uppfattning vi gör för att driva analysen. Vi gör tydligt i kapitlet om studiens 
utgångspunkter att vi inte ämnar bedriva tolkningar av vår egen sociala verklighet, vi 
ämnar endast beskriva den sociala verklighet som intervjupersonerna upplever som 
deras egen uppfattning och tolkning. Vi står värderingsfria, utan incitament att påverka 
resultatgenereringen och anser att trovärdigheten är god, att den sociala verkligheten, ur 
deltagarnas perspektiv, ges utrymme och förblir i fokus för denna studie.  
 
För att ytterligare styrka analysen och resultatgenereringen hade det varit i studiens 
intresse att använda ett större urval, vilket tillåter en mer omfattande kontext och mer 
generaliserbar social verklighet. Vi vill dock påpeka att vi i intervjuprocessen finner en 
empirisk mättnad vilket leder till att ytterligare intervjuer inte genomförs.  
 
Vi anser inte att triangulering krävs för att styrka den tolkande kontext vi genererar i 
denna studie. Triangulering är enligt Bryman (2008, s. 354) den process där forskaren 
använder sig av ytterligare datainsamling eller metoder i studier kring den sociala 
verkligheten. Vi finner att problemformuleringen är ställd på ett sådant sätt att studien 
har ett explorativt syfte och gör inte anspråk kring att besvara större kontextuella frågor 
som motsvarar en övergripande sanning av den sociala verkligheten.  
 
7.4.2. Överförbarhet 
Överförbarhet handlar om den kvalitativa forskningen, som fokuserar på det 
kontextuella i den sociala verkligheten och ofta innefattar ett mindre urval än i 
kvantitativ forskning, och hur resultaten stämmer i en annan kontext, vid en annan tid 
eller situation (Bryman, 2008, s. 355). För att tydliggöra ur vilken kontext vi genererar 
resultaten och bedriver tolkande beskrivningar av den sociala verkligheten redogör vi 
för varje deltagande företag i empirikapitlet. Detta för att vidare forskning ska förstå 
vilken kontext denna studie grundar sig i och för att de bättre ska få en insyn i vilka 
företag som ingår i studien. Vi bedriver en studie som omfattar företag i flera olika 
branscher vilket kan anses göra överförbarheten något mindre stark. Vi anser dock att 
redogörelse för företagen stärker överförbarheten.  
 
En sådan aspekt vi själva märker i empirin och analysen är att vissa företag bedriver 
sådan storytelling som är mer avancerad än vad andra företag gör. Vi sätter dock detta i 
en särskild kontext där särskilda företag bedriver verksamhet i en sådan bransch där det 
faller sig mer naturligt att vara kunskapsmässig och skicklig inom storytelling. En sådan 
bransch är t.ex. mediaproduktion.  
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7.4.3. Pålitlighet 
Pålitligheten är den kvalitativa studiens motsvarighet till reliabilitet och innefattar 
huruvida en studie antar ett granskande synsätt och redogör för studiens fullständiga 
metod på ett detaljerat sätt för att andra ska kunna bedriva liknande studier och testa de 
genererade resultaten (Bryman, 2008, s. 355). Vi redogör för studiens metodologi i dess 
kronologiska ordningsföljd och vi lägger fokus vid att redogöra för studiens 
genomförande med transparens och tydlighet. Vi har även en handledare som under 
processen för studiens genomförande hjälpt oss förhålla oss till de metodologiska 
utgångspunkter vi arbetar utifrån. Kring insamling av primärkällor transkriberas och 
dubbelkollas varje intervju efter genomförande.  
 
7.4.4. Möjlighet att styrka och konfirmera 
Detta berör huruvida forskaren inte medvetet förställt resultatgenereringen på grund av 
egna värderingar eller ämnesinriktning. Detta för att kunna styrka de slutsatser 
forskningen genererar (Bryman, 2008, s. 355-356). Vi är genomgående i genomförandet 
aktivt medvetna om vikten att förbli värderingsfria och inte låta vår teoretiska och 
praktiska förförståelse inom ämnet påverka de tolkningar vi tillåter oss göra. Vi agerar i 
god tro och gör inget anspråk att generera en mätbar objektiv sanning ur den sociala 
verklighet och beskrivande kontext vi genererar. Vi gör tydligt i kapitlet om 
utgångspunkter att det inte är möjligt att förbli helt objektiva, att vi är aktiva i 
datainsamlingen gör också att vi indirekt påverkar resultaten. Vi är medvetna om detta 
och försöker att kontrollera detta genom medvetenhet. 
 
7.5. Samhälleliga etiska aspekter 
Holme & Solvang (1997, s. 32) beskriver hur den samhällsvetenskapliga forskningen 
bör framhålla respekt för andra medmänniskor, en fundamental utgångspunkt att 
förhålla sig till och lyfta fram ur ett samhällsperspektiv. Brenkert (2008, s. 139) påvisar 
att den samtida marknadsföringen är mer subtil och beräknande än tidigare, på grund av 
stora framsteg inom psykologin och konsumentbeteende. Detta betyder att 
marknadsförare har en betydande inblick i hur konsumenter lockas och motiveras till 
handling och har således en stor påverkan på vårt konsumentsamhälle. Marknadsförare 
använder denna kunskap och insikt för att driva egna intressen, vilket medför moraliska 
dilemman kring hur deras bakomliggande syfte påverkar samhället i stort. Detta avsnitt 
berör de samhälleliga etiska aspekter vilka är relevanta för denna studie, där vi driver en 
övergripande en diskussion förankrad i företags användande av storytelling inom extern 
innehållsmarknadsföring.  
 
Vi driver ett argument att företagsekonomisk storytelling bör använda sig av 
litteraturvetenskapliga strategier kring historieberättande. En stor del inom detta ämne 
är således skönlitteraturen, där författaren skapar ur fantasi, en egen värld för mottagare 
att ta del av. Här blir ett moraliskt dilemma tydligt. Företaget skall bedriva spridning av 
innehåll, men det finns inga grundramar för hur detta historieberättande bör vara 
förankrat i verkligheten. Flera intervjupersoner talar om vikten av äkthet inom 
storytelling, där innehållet bör byggas utifrån den faktiska verksamheten. Det finns 
därmed en risk att ett företag i dess vinstintresse bedriver sådan storytelling som, utifrån 
kunskap kring konsumentens psykologi, effektiviserar historieberättandet till en sådan 
utsträckning att den inkräktar på konsumentens fria vilja genom manipulation. Vi 
påvisar i vår studie hur effektiv storytelling väcker intresse, skapar en emotionell 
respons, engagemang och starka relationsband mellan kunden och företaget. Vi menar 
därmed att det finns tydliga risker att företag utnyttjar detta, förställer varumärket 
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genom effektiv storytelling och skapar sådana emotionella band till konsumenter vilka 
är baserade på lögner och förminskar kundens egen vilja.  
 
Brenkert (2008, s. 145) påpekar att en stor del av marknadsföringskommunikation inte 
handlar om sanning och lögn, utan i större grad om företagens fallenhet att förställa och 
förstärka. För att återkoppla till empirikapitlet finner vi en intervjuperson som talar om 
sanning med modifikation, där storytelling bör grundas i den faktiska verkligheten men 
att historieberättaren tillåts formulera och rekonstruera, genom berättarteknik och 
verktyg, en historia som väcker större intresse. Detta antyder att företagen väljer att 
sprida ljus över särskilda aspekter av verkligheten medan de skuggar andra. Där 
försvinner den dokumentära känslan och dramaturgisk försköning tar över. Ur ett 
samhällsperspektiv betyder detta att konsumenter inte tillges en fullgod redogörelse för 
företagets verksamhet. Samtidigt måste vi ta i beaktning att den etiska frågan kan 
vändas, där företag har ett vinstintresse och i dessa fall står att förlora genomslagskraft 
på marknaden, full av brusande innehåll, på grund av en etisk övertygelse om att 
konsumenter förtjänar total transparens inom verksamheten.  
 
Det går även att göra dessa etiska frågor än mer grundläggande inom samhället. 
Brenkert (2008, s. 147) påvisar att företagen kan anses ha en fundamental yttrandefrihet, 
att de är fria att kommunicera storytelling, även sådan grundad i skönlitterär fantasi. 
Dessutom gör vi tydligt i vårt empirikapitel att företagen behöver en historia att 
förmedla för att överleva på marknaden, och om det inte finns någon historia, får man 
skapa en. Detta påvisar starka försvarsargument till förställd storytelling, att företagen 
har en fundamental värdegrund att verka fritt utifrån, samt att det i vissa fall krävs av 
företagen att skapa skönlitterär storytelling. Men dessa etiska moraliska rättigheter 
företagen kan argumentera för, bör inte inskränka på konsumenters rättigheter.  
 
Det finns enligt Brenkert (2008, s. 149) också extern kommunikation vilket kan anses 
vara olämplig eller direkt kränkande gentemot konsumenter. Det kan beröra rasism, 
sexism eller politiska värderingar. En intervjuperson diskuterar kring detta då dennes 
företag bedriver verksamhet i ett företag där de tvingas utelämna särskilda aspekter av 
deras arbetsprocess då den inte är lämplig för konsumenter att ta del av. Vi anser detta 
vara moraliskt försvarbart och ett sådant exempel där sanningen inte alltid bör vara 
högst prioriterat. Detta eftersom att företaget utelämnar innehållet, inte utifrån eget 
vinstintresse utan för respekt för deras kunder. Det som avgör huruvida det är etiskt 
berättigat att kommunicera i företagets storytelling är därmed till viss del beroende på 
hur de resonerar fram till deras strategiska val, vilka intressenter, interna eller externa 
som fokus läggs vid.  
 
Den allra mest aktuella frågan kring extern marknadsföringsetik på dagens marknad är 
inte diskussion kring äkthet eller förställning av verkligheten utan marknadsförares 
psykologiska inverkan på konsumenters medvetande. Brenkert (2008, s. 153) menar att 
marknadsföring inte bara är delning av information, utan även leder till motivation till 
handling. Med detta får vi fram att effektiv storytelling inte bara är innehåll och 
strategisk kommunikation utan kan ha en stor påverkan på konsumentens egen syn på 
sig själv, marknaden och samhället i stort. Det finns därmed ett etiskt ansvar för 
företagen att agera rättvist och hållbart gentemot konsumenter.  
 
Marknadskommunikation i och för ett hållbart samhälle bör anses vara ett aktuellt ämne 
för marknadsförare att förhålla sig till. D’Souza, Taghian och Polonsky (2011, s. 117) 
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menar att stark hållbarhet, vilket innefattar de fundamentala grundförutsättningar för 
mänsklig verkan och utveckling, skall etableras inom marknadskommunikation och 
resultera i ett samhälle som lever och utvecklas på en etisk moralisk grund. Ur detta 
perspektiv skall företagens bedrivna storytelling förhålla sig till de hållbarhetskrav som 
existerar utifrån ett samhällsperspektiv. Eftersom företag drivs av egna intressen finns 
det alltid risker att dessa hållbarhetskrav inte appliceras enligt de etiska ramar vi 
diskuterar. Detta berör särskilda branscher mer än andra. Vi anser att företag, inom en 
bransch som energimarknaden, bör ställas inför högre krav kring deras 
marknadskommunikation och storytelling. Att det blir än viktigare att bedriva sådant 
historieberättande, vilket påverkar konsumenter i deras motivation och handling, för att 
främja ett etiskt hållbart samhälle och ett socialt ansvarstagande av företagen gentemot 
konsumenter.  
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Appendix 1 - Intervjuguide 
 
Tack så mycket för att ni kunde träffa oss. Vi heter Sacharias och Alexander och är två 
studenter vid Umeå Universitet och arbetat för tillfället med vår kandidatuppsats. Vårt 
syfte med studien är att se hur nystartade och unga företag använder sig av storytelling i 
sin marknadsföring.  
 
Storytelling anses som en av de mest användbara strategierna inom dagens 
marknadsföring och vi anser att det kan hjälpa företag att kommunicera med sina 
kunder. Studien är viktig både ur ett samhällsperspektiv för att främja entreprenörskap i 
allmänhet men också på individnivå, då storytelling är ett användbart verktyg för 
entreprenören. Intervjun är semistrukturerad och med det menas att det finns 
förutbestämda öppna frågor och det finns möjlighet till dialog och tillägg. Vi ser gärna 
att du tar del av den färdiga uppsatsen när den är inlämnad. 
 
Del 1 - Bakgrundsinformation  

1. Vill du börja med att berätta kort om vem du är? 
2. Vill du berätta om företaget du jobbar på? 
3. Vad har du för roll där? 
4. Kan du berätta om hur ni startade och hamnade där ni är idag? 

 
Del 2 - Extern marknadsföring 

1. Hur ser er (externa) marknadsföring ut idag? 
2. Finns det någon uttalad marknadsföringsstrategi? 
3. Har ni någon specifik målgrupp? 
4. Använder ni en speciell ton i er marknadsföring?  
5. Vilka marknadsföringskanaler använder ni? 
6. Har ni någon plan för hur er externa marknadsföring ska se ut i framtiden? 

 
Del 3 - Storytelling 

1. Använder ni er av storytelling i er marknadsföring? 
2. Hur använder ni er av detta? 
3. Har ni någon strategi? 
4. Vem talar ni till? 
5. Vad är er historia? (Higher purpose / personal) 
6. Använder ni en speciell ton i er storytelling? 

 
Del 4 - Marknadsföringskanaler 

1. I vilka marknadsföringskanaler använder ni storytelling? 
2. Hur använder ni storytelling i respektive kanal? 
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Appendix 2 – Sammanställning av resultat från intervjuerna 
 
Intervju Strategier Verktyg Innehållsmarknadsföring Kanaler Sociala medier 
Intervju 1 
(B2B) 

- Visuella identiteter  - Tvåvägskommunikation 
- Värdet är fysiskt greppbart 
- Bygga eget innehåll 
- Erbjuda kunskap 

- Digitala kanaler 
- Nätverk 
- Blogg 
- Hemsida 

- Facebook 
- LinkedIn 

Intervju 1 
(B2C) 

- Trial and error 
- Personligt 
- Emotionellt 
- Start with WHY 
- Utgå från 
varumärkeskärnan 
- Förankra fysiskt 
- Genomgående 

- Film 
- Bild 
- Text 

- Tvåvägskommunikation 
- Värdet är fysiskt greppbart 
- Bygg eget innehåll 
- Erbjuda kunskap 

- Resurser påverkar 
val av kanaler 
- Digitala kanaler 
- Nätverk 
- Blogg 
- Hemsida 

- Facebook 
- LinkedIn 
- Instagram 
- Tumblr 
- Mynewsdesk 

Intervju 2 
(B2B) 

- Personligt 
- Rum, Plats 
- Start with WHY 
- Intresseväckande 

  - Kontakter 
- Nätverk 

- Facebook 
 

Intervju 2 
(B2C) 

- Elevator Pitch 
- Modifiera 
- Start with WHY 

- Kampanj 
- Film 

- Bygga varumärke 
 

- Crowdfounding 
- PR via mail 

- Facebook 
- Facebookannonser 

Intervju 3 
(B2B) 

- Personligt 
- Start with WHY 
- Kunskapsmässig 

- Artiklar 
 

- Bygga varumärke 
- Värdeskapande 
- Fokus på kunskap 
- Skapa förtroende 

- Interaktiv hemsida 
- Nätverk 
- Relation till kund 
- Tidningar 

 

Intervju 4 
(B2B) 

- Personligt 
- Framställa sig som 
studenter 
- Innovativa 
- Tonalitet 

 - Bygga förtroende 
- Pågående uppdateringar 
- Påvisa aktivitet 
- Branschnyheter 
- Företagets projekt 

- Hemsida 
- Nätverk 
- Blogg 
- Inflytelserika 
kunder 

- Twitter 
- Instagram 
- LinkedIn 
- Vara selektiv i val  
av kanaler 

Intervju 5 
(B2B) 

- Tonalitet 
- Mottagarspecifikt 

- Annonser 
på Internet 
- Bild 

 - Nätverk 
 

- LinkedIn 
 

Intervju 5 
(B2C) 

- Personligt, barndom 
- Start with WHY 
- Emotionell 
- Påhittad 
- Bygga relationer 

- Annonser 
på Internet 
- Bild 
 

- Bygga varumärke 
- Livsstil 
- Outsourcing 
- Association till livsstil 

- Bloggare 
- Interaktiv hemsida 
- WoM 
- Ambassadörer 

- Facebook 
- Instagram 

Intervju 6 
(B2B) 

   - Nätverk 
- Mail, Telefon 
- Samarbeten 

 

Intervju 6 
(B2C) 

- Personligt 
- Tonalitet 
- Avslappnat 

- Text 
- Foto 

 - Hemsidor 
- Ambassadörer 
- WoM 
- Blogg 
- Förtjänad PR 

- Facebook 
- Instagram 
- Twitter 
- LinkedIn 

Intervju 7 
(B2B) 

  - Privatliv, Familj 
- Jobb 
- Indirekt om varumärket 
- Värdeskapande 

- Nätverk 
- Samarbeten 
- Blogg 
- WoM 

- Facebook 

Intervju 7 
(B2C) 

- Trial and error 
- Varumärkeskärna 
- Lokalt 
- Äkthet 
- Enkla raka 
beskrivningar 
- Dokumentärkänsla 
- Transparens 
- Dramaturgi 
- Samhällsnytta 
- Emotionellt 
- Producenters historier 
- Etik 

- Foto 
- Film 
- Text 
- Filmserie 
- Ljud 
-Illustration 
- Arbeta 
med text 
grafiskt 

- Tvåvägskommunikation 
- Skapa effektiva lösningar 
- Föra konsumenter närmare 
producenter 
- Samhällsnytta 
- Branschnyheter 
- Erbjuda kunskap 
- Värdeskapande 
- Fantasifullt innehåll 
- Vara konsekvent 

- Blogg 
- Korspostning 
- Interaktiv hemsida 
- Mail med 
segmentering 

- Facebook 
- Facebookannonser 
- Twitter 
- Instagram 
- Vimeo 

Intervju 8 
(B2B) 

  - Värdeskapande 
- Erbjuda kunskap 

- Nätverk 
- WoM 

- Facebookannonser 
- Vimeo 

Intervju 8 
(B2C) 

- 4 P, People, places, plot 
and purpose 
- Nyckelord 
- Specificera målgrupp 
- Äkthet 

- Film 
- Internet 

- Bygga varumärke 
- Berätta deras storytelling 
- Vara konsekvent 

- Hemsida - Youtube 
- Facebook 
- Twitter 
- Instagram 
- Facebookannonser 


