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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund  

Att som business-to-business-företag (B2B-företag) synas på 
webben är viktigt då det är en mycket effektiv marknadsföringskanal 
och ett företag kan genom online-marknadsföring via till exempel en 
webbsida på ett effektivt sätt locka nya kunder och etablera ett starkt 
varumärke (Leake, Vaccarello & Ginty, 2012). Ett B2B-företag är ett 
företag som har andra företag som kunder, tillskillnad mot business-
to-consumer-företag (B2C-företag) som har privata konsumenter 
som kunder (Axelsson & Agndal, 2012). B2B-kunder spenderar mer 
och mer tid och pengar på internet och 68% av de B2B-kunder som 
deltog i en undersökning av företaget Accenture (2014) gör någon 
gång köp online. Samma undersökning visar även att 94% av B2B-
kunderna gör en undersökning online innan sitt köp och att 84,3% av 
dem besöker olika B2B-företags webbsidor för att avgöra vilket 
företag de vill samarbeta med. 

1.2 Problem och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att undersöka vad som kännetecknar en 
effektiv B2B-webbsida. Intresset för arbetet startade vid en kontakt 
med ett mindre och relativt nystartat B2B-företag som hörde av sig 
och behövde hjälp med att utveckla sin webbsida för att locka nya 
kunder. Vid research inför uppdraget att utforma företagets nya 
webbsida väcktes känslan av att det saknas helhetsforskning kring 
området med relevanta och tydliga riktlinjer för vad mindre och 
nystartade B2B-företags webbsidor bör innehålla. Det finns mycket 
information att hämta kring ämnet i olika bloggar och artiklar på 
webben, men det är trots detta svårt att få en tydlig helhetsbild. 
Målet med arbetet är därför att svara på följande frågor: 
 

• Vad kännetecknar en effektiv webbplats för ett nystartat 
B2B-företag?  

• Sammanfatta tydliga riktlinjer och råd för utformningen av 
nystartade B2B-förtags webbplatser. 

1.3 Skillnader mellan B2B- och B2C-
marknadsföring 

Då det finns stora skillnader mellan B2B- och B2C-marknaden bör 
marknadsföringen mot dessa grupper se olika ut (Axelsson & 
Agndal, 2012). Axelsson och Agndal (2012) beskriver att trots att 
den största mängden av alla genomförda inköp sker mellan en 
konsument och ett företag så står köp mellan företag för ca två 
tredjedelar av värdet av alla transaktioner i Sverige. Författarna 
beskriver vidare att det på B2B-marknaden i jämförelse med B2C-
marknaden finns få aktörer och att en riktlinje är att de 10 viktigaste 
kunderna står för ungefär 70% av företagets försäljning. Relationen 
till ett B2B-företags största kunder blir därför viktig och kan i många 
fall hålla i flera år.  
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Axelsson och Agndal (2012) beskriver vidare att det både inom B2B 
och B2C sker marknadsföring mot kunden via olika 
distributionskanaler. Tidigare har distributionen av företagets 
produkter eller tjänster ofta skett via en eller flera mellanhänder, 
men i och med att e-handeln har blivit en stor kanal så har detta 
förändrats. Nu har webbsidan blivit en självklar del av företagets 
marknadsföring och försäljning, vilket har gjort att företaget kan 
presentera produkten eller tjänsten direkt för kunden. Webbsidan har 
alltså i många fall ersatt mellanhänder som expertisbutiker och 
liknande. 

Inom B2C kan företag ha kunder inom flera olika målgrupper under 
korta perioder, medan B2B-företag försöker bygga upp långa 
relationer med deras specifika målgrupp (Leake et al., 2012). 
 

1.4 Webbdesign inom B2B- och B2C-företag 
Kunder som besöker antingen ett B2C- eller ett B2B-företags 
webbsida har olika motiv för sitt besök. Detta medför att företagens 
webbsidor bör utformas för att på bästa sätt bemöta besökarens 
behov (Durant, 2015). Då B2C-kunder ofta har ett personligt syfte 
med sitt besök på en webbsida beskriver Durant (2015) att en B2B-
kund i sin tur vill se vilka fördelar de kan hitta för sitt företag.  

Enligt Jensen (2015) finns ett allmänt missförstånd att B2B-
webbsidor inte kräver lika intressant webbdesign som webbsidor 
vilka är riktade mot konsumenter. Jensen (2015) menar istället att 
intressant webbdesign är lika viktigt för B2B-företag, då deras 
kunder precis som konventionella konsumenter är människor vars 
beslut grundas i 80% känsla och 20% logik. Genom att designa en 
webbsida som påverkar besökarens känslor menar Jensen (2015) att 
B2B-företaget skapar bättre möjligheter att konvertera besökaren till 
en kund. 

Hemani (2015) beskriver att B2B- och B2C-företags kunder har 
väldigt olika köpprocess vilket medför att webbsidorna även bör 
utformas på skilda sätt. Ett köp av en konsument på en B2C-
webbsida är ofta impuls- och känslostyrt. Det är därför viktigt att 
konsumenten möts av så lite motstånd som möjligt innan köpet är 
genomfört. Ofta används ett tydligt språk och bilder för att locka 
kunden till ett köp. Modeföretaget Urban Outfitters är ett exempel på 
ett B2C-företag som använder intresseväckande rubriker på sin 
webbsida för att skapa intresse hos sina kunder (se figur 1). Hemani 
(2015) beskriver även att det är viktigare för B2C-företagens 
webbsidor att särskilja sig från sina konkurrenter då kunderna ofta 
har många alternativ att välja mellan när de ska genomföra ett köp. 
Hemani (2015) beskriver också att B2C-företag ofta tydligt visar 
priset på sina produkter eller tjänster för att locka kunderna till ett 
köp. B2B-företags webbsidor innehåller sällan priser då detta ofta 
varierar mellan olika kunder (Axelsson & Agndal, 2012).  
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Figur 1  B2C-företaget Urban Outfitters använder 

intresseväckande rubriker. 

Ett B2B-företags relation till sina kunder bör hanteras omsorgsfullt 
då den ofta kan vara under en lång tidsperiod (Axelsson & Agndal, 
2012). Marknadsföring med hjälp av till exempel slogans och 
säljande språk är i detta fall oftast inte tillräckligt för att få kundens 
förtroende, utan att det är istället viktigare med relevant innehåll 
(Hemani, 2015).  
 
1.4.1 Användarvänlighet 
Responsiv webbdesign. Enligt Crumlish och Malone (2015) använder 
B2B-anställda sig mer och mer av mobila enheter i sitt arbete. En 
viktig del för att öka B2B-webbsidas användarvänlighet är således 
att webbsidan är “responsiv” vilket innebär att webbsidans design 
anpassar sig efter vilken enhet som används (Durant, 2015). Med en 
responsiv och välfungerande webbsida ökar chansen att en besökare 
stannar kvar längre och tar del av mer innehåll (Durant, 2016). En 
undersökning i vad B2B-kunder värdesätter för typ av innehåll på 
B2B-webbsidor visar dock att majoriteten (59%) av de tillfrågade 
B2B-kunderna använder en persondator vid sina köp (Huff Industrial 
Marketing, KoMarketing, & BuyerZone, 2015). Undersökningen 
visar också att 65% av de tillfrågade som använder en smartphone 
inte tycker att det är viktigt att webbsidan är användarvänlig på 
mobila enheter. 
 
Komposition. Att sätta upp regler kring hur företaget ska arrangera 
sitt innehåll i en layout skapar konsekvens, då detta säkerställer att 
allt material presenteras på samma sätt oberoende av situationen 
(Onaindia & Resnick, 2013). Genom att bestämma hur företaget 
använder sig av till exempel vitrum, symmetri, förhållandet mellan 
bilder och texter, rytm, gridsystem och hierarki skapas ett 
konsekvent tema genom både trycksaker och på webbsidan 
(Onaindia & Resnick, 2013). 
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Helheten är viktig. Onaindia och Resnick (2013) beskriver att ett 
varumärke innehåller många olika komponenter som tillsammans 
skapar en helhet och att en viktig del är företagets visuella identitet. 
Onaindia och Resnick (2013) besskriver vidare att B2B-företaget ska 
ha tydliga riktlinjer kring den visuella identiteten och användningen 
av logotyp, färger, typografi och bildspråk. För att kunden ska känna 
igen sig måste dessa följas överallt där företaget syns, även på deras 
webbsida. Om företaget har mer än en webbsida, bloggar, eller andra 
platser på internet, är det viktigt att alla enheter följer samma 
designprinciper. 
 
Robins och Holmes (2008) beskriver att estetik är en faktor som 
förhöjer och stärker trovärdigheten hos en webbsida och därmed en 
faktor som kan avgöra om besökaren stannar kvar på webbsidan eller 
inte. De menar dock att estetik inte avgör om en webbsida verkligen 
är säker, utan är en faktor som kan öka den upplevda trovärdigheten 
av webbsidan. Vad som enligt Robins och Holmes (2008) bedöms 
estetiskt tilltalande är att webbsidan har en väl utformad layout, att 
valet av färger och grafik känns medvetet och att dessa val förhöjer 
företagets identitet och ger en professionell känsla. 

1.5 Innehållsmarknadsföring 
Som tidigare nämnt beskriver Axelsson och Agndal (2012) att 
marknadsföring bör se olika ut på B2B- och B2C-marknaden. Inom 
B2C-marknaden riktas samma marknadsföring till en stor mängd 
kunder inom samma segment, men inom B2B-marknadsföring är det 
viktigt att se varje kund som unik och sätta sig in i dess situation och 
problem, för att ha möjlighet att skapa värde för kunden (Axelsson & 
Agndal, 2012). Kunder som besöker antingen ett B2C- eller ett B2B-
företags webbsida har olika motiv för sitt besök. Detta medför att 
företagens webbsidor bör utformas för att på bästa sätt bemöta 
besökarens behov (Durant, 2015). Då B2C-kunder som tidigare 
nämnt oftast har ett personligt syfte med sitt besök på en webbsida 
beskriver Durant (2015) att en B2B-kund i sin tur vill se vilka 
fördelar de kan hitta för sitt företag.  
 
Enligt en undersökning som utfördes i Nordamerika svarade 88% av 
respondenterna som arbetade på B2B-företag att de använder sig av 
någon typ av innehållsmarknadsföring, men endast 30% ansåg att 
deras innehållsmarknadsföring fungerade effektivt (Content 
Marketing Institute, MarketingProfs & Brightcove, 2016).  
Innehållsmarknadsföring, på engelska content marketing,  innebär 
att ett företag kommunicerar och delar med sig av olika typer av 
innehåll som deras målgrupp har användning för (Swedish Content 
Agencies, 2016). Genom att undvika marknadsföring där man direkt 
försöker sälja någonting och istället skapar innehåll som kunden 
tycker är intressant kan en långsiktig relation skapas där kunden får 
ett positivt intryck av företaget (Content Marketing Institute, 
MarketingProfs & Brightcove, 2016). Enlig Jefferson (2012) 



9/42 

innehåller många webbsidor oinspirerande säljargument när dessa 
webbsidor istället borde hjälpa sina kunder genom att ge dem 
information eller nyheter som de finner värdefulla. Genom 
innehållsmarknadsföring kan ett företag öka sin försäljning genom 
enkel och direkt kontakt med sina kunder. För att 
innehållsmarknadsföring ska vara effektiv krävs att företaget sprider 
innehåll på flera olika kanaler och att kommunikationen med 
kunderna är regelbunden. Detta görs för att på lång sikt kunna bygga 
en relation där kunden känner förtroende för företaget (Swedish 
Content Agencies, 2016). 
 
För att ha möjlighet att skapa effektiv innehållsmarknadsföring på 
sin webbsida måste B2B-företaget skapa en tydlig bild av sina 
kunder och veta vilket innehåll som är meningsfullt för dem 
(Milbrath, 2016). För att göra detta kan företaget enligt Milbrath 
(2016) be sina kunder om feedback kring vad de tycker om 
företagets innehållsmarknadsföring och om de har några önskemål 
på vilken typ av innehåll de vill ta del av.  
 
1.5.1 Kontaktinformation  
Enligt undersökningen Web Usability Report: What B2B Buyers 
Want from Vendor Websites framgick det att det viktigaste innehållet 
för att B2B-köparen ska känna sig trygg och känna förtroende för 
företaget är att det finns tydliga kontaktuppgifter på webbsidan (Huff 
Industrial Marketing, KoMarketing, & BuyerZone, 2015). 
Undersökningen visade att bristen på kontaktinformation om 
företaget var en stor orsak till att B2B-köparna upplevde irritation 
och att de i många fall valde att lämna webbsidan. 
 
Hemani (2016) beskriver att det på en B2B-webbsida är viktigt att 
förmedla kunskap om tjänsten eller produkten som kunden kan ta del 
av i varje steg av köpprocessen. Hemani (2016) beskriver vidare att 
detta kan göras på olika sätt, exempelvis genom att erbjuda kunden 
direkt kontakt med någon på företaget via telefon, chatt eller mail. 
Det gäller att försöka förutse vad kunden behöver för hjälp i varje 
steg och skapa innehåll som kan hjälpa kunderna och få dem att 
känna förtroende för företaget. 
 
1.5.2 White papers 
En typ av innehåll som kan få kunden att känna större förtroende för 
ett B2B-företag, vid ett besök på webbsidan är så kallade white 
papers (Hemani, 2015). Pershing (2015) beskriver ett white paper 
som en typ av text på ungefär 1500–3000 ord som försöker få 
läsarens förtroende genom att med fakta och logiska förklaringar 
försöka lösa ett problem. Enligt Comcowich (2014) ska ett white 
paper ta upp ett ämne ur en unik synvinkel och gärna förmedla 
företagets ställning kring hur detta kan påverka deras bransch. 
Graham (n.d.) beskriver att ett B2B-företags white papers även kan 
vara ett dokument som beskriver deras unika lösning på ett gammalt 
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problem och på vilket sätt denna lösning är rätt för deras potentiella 
kunder. Graham beskriver vidare att en fördel med white papers är 
att de kan användas och vara värdefulla under en längre tid än 
exempelvis ett inlägg på Twitter som oftast bara är aktuellt en kort 
period. 
 
Enligt undersökningen 2016 Benchmarks, Budgets, and Trends—
North America använder 71% av B2B-företagen white papers och 
59% av dem tycker att det är en effektivt marknadsföringstaktik 
(Content Marketing Institute, MarketingProfs & Brightcove, 2016).  
 
1.5.3 Fallstudier  
För att öka kundernas förtroende kan ett B2B-företag inkludera 
fallstudier på sin webbsida (Content Marketing Institute, 
MarketingProfs & Brightcove, 2016). Det finns olika exempel på 
fallstudier att använda på webbsidan, men Hanington (2015) 
beskriver att det till exempel kan vara att fördjupa sig i information 
om en liknande produkt eller tjänst inom branschen, eller att visa upp 
hur tidigare kunder har upplevt sitt köp hos företaget. Graham (n.d.) 
beskriver att fallstudier är en kostnadseffektiv 
marknadsföringsmetod som till skillnad från white papers som måste 
bygga på fakta kan presentera en enskild kunds upplevelse 
av  företagets produkter eller tjänster. En fallstudie av ett tidigare 
projekt kan med fördel presenteras på ett lockande sätt med bilder 
och intressant formgivning (Graham, n.d.). 
 
1.5.4 Sociala medier 
Under de senaste åren har sättet som företag delar med sig av sin 
kunskap förändrats mycket och sociala medier har blivit en stor del 
av B2B-företags kommunikation (Crumlish & Malone, 2015). Då 
dagens mobila enheter får allt mer kraftfull programvara så börjar 
metoden Bring Your Own Device, alltså att de anställda använder 
sina egna datorer, smartphones eller surfplattor, bli en standard inom 
företag (Crumlish & Malone, 2015). Detta medför att företagets 
anställda tar med sig de sociala medier som de använder på fritiden 
till arbetet. Kunder och anställda vill ha samma grad av 
användarvänlighet på jobbet som privat och använder därför sociala 
medier för att lösa problem framför andra interna IT-system som 
företagen erbjuder. Det är därför viktigt att företag finns där deras 
kunder befinner sig, både privat och på arbetet (Crumlish & Malone, 
2015). 
 
Sociala medier är ett sätt för B2B-företag att vinna förtroende hos 
kunder, bland annat genom att andra kunder delar med sig av sina 
erfarenheter och omdömen kring B2B-företaget (Leake et al., 2012). 
Sociala medier är även ett sätt för B2B-företag att snabbt skapa 
kontakt vid det ögonblick då potentiella kunder söker efter råd och 
hjälp via sociala medier (Ironpaper, 2014). Enligt undersökningen 
2016 Social Media Marketing Industry report (Stelzner, 2016) är 
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LinkedIn det vanligast förekommande sociala mediet bland B2B-
företag då 41% av respondenterna i undersökningen angav att dom 
använde det (se figur 2). Därefter kom Facebook som 30% använde 
och Twitter som användes av 19%. 
 

 
Figur 2  Användningen av sociala medier inom B2B-företag 

(Stelzner, 2016). 

Innehållet i sociala medier bör utformas på ett personligt sätt som 
ska intressera den tänkta målgruppen och ska alltid vara relevant och 
kunna förknippas med företagets verksamhet (Geijer, 2012). För att 
sociala medier ska gynna företagets verksamhet ska innehållet 
uppdateras kontinuerligt för att undvika att besökaren tappar 
intresset (Jefferson, 2012).  
  
Enligt undersökningen av Huff Industrial Marketing, KoMarketing, 
& BuyerZone (2015) bidrar inte sociala medier till ökad försäljning 
hos ett B2B-företag då det sällan är kunden som tar kontakt med 
B2B-företaget via sociala medier vid ett eventuellt köp (se figur 3). 
Detta sker istället oftast via epost eller telefon. Även Ironpaper 
(2014) menar att sociala medier inte bidrar till ökad försäljning. Det 
är istället ett sätt att skapa medvetenhet hos kunden om företaget och 
dess verksamhet. Detta intresse kan vid ett senare tillfälle gynna 
företaget och skapa en relation att bygga vidare på (Ironpaper, 2014). 
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Figur 3 Resultat från undersökningen Huff Industrial Marketing, 

KoMarketing, & BuyerZone (2015). 

LinkedIn. Enligt en Nordamerikansk undersökning av Content 
Marketing Institute, MarketingProfs och Brightcove (2016) är 
LinkedIn det mest använda sociala mediet inom B2B-
marknadsföring. LinkedIn är ett socialt medium utformat för 
människor att använda inom sina professioner (Zarella, 2010). Enligt 
De Wit (n.d.) är LinkedIn också den viktigaste plattformen för B2B-
företag, då den skapar möjligheter för företaget att skapa kontakt 
med andra professionella aktörer och med potentiella kunder. 
 
Twitter. Twitter är ett sätt för B2B-företag att sprida information 
kring företaget och dess tjänster eller produkter (Vainu & Digitys, 
2015). För att nå ut med information går det att ta hjälp av relevanta 
och inriktade sökord, hashtags, som gör det lättare för besökaren att 
finna rätt information (Narcisse, 2015). Författaren beskriver vidare 
att B2B-företagets viktigaste strategi på Twitter är att engagera sig i 
pågående diskussioner genom att kommentera och dela relevanta 
inlägg relaterade till företagets egen verksamhet. 
 
Facebook. Att använda sig av Facebook är ett sätt att skapa 
engagemang hos kunderna och göra dem delaktiga genom att dela 
med sig av vad som händer inom B2B-företaget (Ironpaper, 2015). 
Inlägg på Facebook bör inte fokusera på säljande argument utan vara 
ett sätt att skapa en personlig kontakt med kunden (Harper, 2014). 
Det är också ett sätt att stimulera besökare att gå vidare till B2B-
företagets webbsida via länkar (Ironpaper, 2015). Enligt De Wit 
(n.d.) anses inte Facebook vara lika effektivt för B2B-företag som 
för B2C-företag på grund av att Facebook kan upplevas som ett 
mindre seriöst forum än till exempel LinkedIn. 
 
Slack. Slack är enligt Crumlish och Malone (2015) det ledande 
verktyget för kommunikation inom B2B-företag. Slack lanserades år 
2013 och är jämfört med tidigare nämnda medier ett nytt verktyg 
som används inom B2B-företagen istället för att användas som en 
plattform för att skapa kontakt med kunder (Merced, 2015). Genom 
verktyget kan kollegor bland annat chatta i realtid och dela filer för 
att skapa ett mer effektivt arbetsflöde än att kommunicera via mail 
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(Merced, 2015). Slack är ett verktyg som är utvecklat för 
kommunikation inom ett företag, men det finns exempel på företag 
som använder Slack för att stärka relationen med sina kunder (Frost, 
2015). Genom att bjuda in sina kunder till företagets konversationer 
via Slack, beskriver Frost (2015) att kunden får en inblick i vad som 
händer i projektet, vilket kan leda till att kunden känner större 
förtroende för företaget. 
 
1.5.5 Bloggar och nyhetsflöden 
En av de viktigaste delarna av ett B2B-företags 
innehållsmarknadsföring är enligt Zarella (2010) deras blogg eller 
nyhetsflöde då detta skapar möjlighet för företaget att öppna en 
konversation med sina kunder och dela med sig av olika innehåll och 
inlägg som företaget gör via andra sociala medier. 
 
Innehållsmarknadsföring handlar som tidigare nämnt om att dela 
med sig av innehåll som företagets kunder kan dra nytta av (Swedish 
Content Agencies, 2016). Zarella (2010) beskriver att företaget kan 
ha olika strategier för att skapa innehåll som drar läsare till bloggen 
och den övriga webbsidan. En strategi är att vara först med att sprida 
kunskap inom ett nytt område i företagets bransch. Detta kräver i sin 
tur att företaget har många kontakter inom branschen för att tidigt 
upptäcka nya trender och kunskaper. Undersökningen av Content 
Marketing Institute, MarketingProfs & Brightcove (2014) visade att 
65% av de tillfrågade B2B-företagen skapade innehåll baserat på 
trender i deras bransch. 
 
Zarella (2010) beskriver vidare att andra typer av blogginlägg som 
drar många läsare är listor eftersom de är lätta för läsaren att ta till 
sig, då de i punktform förklarar något. En annat typ av innehåll som 
är lättillgängligt kan vara en tutorial i form av text eller film via 
Youtube eller Vimeo som förklarar någonting som företaget är 
experter på. Att vara delaktig i en aktuell debatt och att ta en aktiv 
ståndpunkt inom ett ämne som företaget är engagerade inom kan 
skapa positiv uppmärksamhet. Det bör då tilläggas att företaget 
måste hålla sig till fakta, ha bra argument och inte diskutera ämnen 
som kan påverka dem negativt (Zarella, 2010).  
 
Utöver att själva göra blogginlägg kan företagen ha för vana att 
besöka sociala medier, bloggar och forum tillhörande andra företag 
inom branschen, eller potentiella kunder och delta i konversationer 
om deras inlägg för att skapa en dialog (Scott, 2010).  
 
1.5.6 Sökmotoroptimering 
Vid ett eventuellt köp hos ett B2B-företag gör 57–70% av kunderna 
först en sökning på webben för att skapa en uppfattning om B2B-
företaget och dess verksamhet (Durant, 2016). Därför är det viktigt 
att genomgående använda centrala nyckelord i sin beskrivning och 
på det sättet placeras högre i sökresultatet. Detta gör det lättare för 
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potentiella kunder att hitta och förstå vad webbsidan handlar om 
(Bodnar & Cohen, 2012). En av grunderna för att nå en högre 
position i sökresultatet är att se över texter, titlar, rubriker och url-
strukturen på webbsidan (Bodnar & Cohen, 2012). Att ha ett 
välstrukturerat innehåll på webbsidan är även väsentligt för att 
underlätta för sökmotorn att uppskatta och ranka hemsidans innehåll 
(Durant, 2016). För att nå rätt kunder bör företaget även veta vad 
kunden söker på för ord samt använda sig av ord som är nischade 
och nära den aktuella produkten eller tjänsten (Durant, 2016). 
Martínez Onaindía och Resnick (2013) beskriver att det blir allt 
vanligare att en kund besöker ett B2B-företags webbsida genom att 
följa en länk ifrån en annan webbsida och att det därför blir viktigt 
för företaget i fråga att synas i tredje partens kanaler. Detta är ett sätt 
att öka trafiken till webbsidan och ett sätt att hitta nya potentiella 
kunder och förbättra sökmotoroptimeringen för B2B-webbsidan 
(Durant, 2016). 
 
Ett företag kan genom att betala för enskilda sökord säkerställa att 
hamna överst i ett sökresultat i form av en annons (Sukhraj, 2017). 
Övriga sökningar, som inte är betalda annonser kallas organiska 
sökresultat och genereras genom att de stämmer väl överens med 
användarens sökord (Sukhraj, 2017). Att skapa en bra placering i ett 
organiskt sökresultat tar enligt Sukhraj (2017) lång tid, men det ger 
många fördelar. De tio första resultaten får tar till exempel emot 92% 
av all trafik. Enligt B2B-marknadsförare är sökmotoroptimering det 
som genererar mest trafik till deras webbsidor (Sukhraj, 2017). 
 
1.5.7 Storytelling  
Denning (2011) menar att många företag är opersonliga i sin 
kommunikation, men att en kund har lättare att ta ett beslut om det är 
grundat i känslor. Genom att till exempel beskriva företagets 
personlighet, historia och vilka mål och värderingar företaget har 
menar Denning (2011) att företaget kan styra hur det vill bli 
uppfattat av omgivningen. Storytelling inom B2B-företag handlar 
om att skapa och stärka företagets relation och förtroende till sina 
kunder och samarbetspartners (Dennisdotter & Axenbrant, 2008).  
Oavsett målet med innehållsmarknadsföring är det enligt Pulizzi 
(2014) viktigt att ha en bra storytelling som attraherar läsaren. Detta 
eftersom välfungerande storytelling via till exempel sociala medier 
leder till god sökmotoroptimering, vilket i sin tur kan generera leads.  
 
Enligt Denning (2011) måste storytelling genomföras på rätt sätt för 
att fungera. Han beskriver att en berättelse inte får ta för lång tid att 
förstå, då det skulle kräva för mycket tid och energi av läsaren. En 
alltför innehållsrik berättelse ger heller inte lyssnaren någon 
möjlighet att applicera den på sin egen tillvaro (Mineo, 2014).  Även 
Geijer (2012) beskriver att det inte är mängden information, utan 
kvalitén på innehållet som avgör webbsidans standard. Om 
besökarna inte finner den information de söker inom 3–4 sekunder är 
risken stor att de går vidare till en annan webbsida. För att underlätta 
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sökprocessen är alltså kortare informativa texter att föredra (Geijer, 
2012). Berättelsen på webbsidan ska även vara väl organiserad för 
att det ska vara enkelt att hitta den information som kunden söker 
(Chakraborty et al., 2003).  
 
Leake et al. (2012) beskriver att ett B2B-företag måste bestämma 
hur de vill bli uppfattade av sina kunder för att avgöra vilken 
information deras webbsida bör innehålla. Att skapa en webbsida 
med mycket information kring branschen de är verksamma inom kan 
exempelvis ge bilden av att företaget är väletablerat, pålitligt och 
ledande inom branschen. 
      
Enligt Nielsen (2006) läser inte användare en text på en webbsida på 
samma sätt som de läser en text i en trycksak. De letar istället 
sporadiskt och snabbt igenom texten för att hitta den information de 
söker. På detta sätt försöker användaren skapa en överblick av 
innehållet på webbsidan genom att först föra blicken snabbt från 
vänster till höger två gånger sedan föra blicken längs med sidans 
vänstra marginal i en långsammare takt. Nielsen (2006) anser 
därmed att den viktigaste informationen bör finnas i de två första 
styckena. Ett sätt att fånga läsarens intresse är att använda sig av 
tydliga rubriker som beskriver den kommande texten och som går att 
förstå i ett större sammanhang (Leake et al., 2012). Ett B2B-företags 
webbsida ska vara konsekvent och använda ett språk som är 
beskrivande och tydligt för användaren (et al., 2012). För att nå en 
bredare marknad kan B2B-företag enligt Usunier och Roulin (2010) 
med fördel anpassa sin webbsida med flera språkalternativ.  
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2 Metod 
 

2.1 Innehållsanalys av webbsidor 
För att finna genomgående mönster och få en uppfattning kring hur 
B2B-företags webbsidor ser ut och vad de innehåller genomfördes 
en mindre visuell innehållsanalys av olika B2B-företags webbsidor.  
 
I innehållsanalysen undersöktes 14 aktiva B2B-webbsidor. 
Webbsidorna analyserades efter 16 olika kategorier (se tabell 1). 
Kategorierna valdes baserat på de olika delar som tas upp i 
introduktionen. För att välja vilka webbsidor som skulle undersökas 
användes artikeln 15 of the fastest growing startups in the world still 
flying under the radar (Bort, 2015) som presenterade 15 nystartade 
och snabbt växande B2B-företag. Vid tidpunkten för undersökningen 
hade ett av dessa företag lagt ner sin verksamhet vilket ledde till att 
endast 14 företag undersöktes. Resultatet av innehållsanalysen 
redovisas i bilaga 1.  
 
2.1.1 Undersökta företag 
Här presenteras de företag som undersöktes i den visuella 
innehållsanalysen. 
 
Pulsate HQ (https://www.pulsatehq.com)  
Utvecklar programvara som hjälper B2B-företag att öka försäljning 
genom sina appar.  
Skygiraffe (http://skygiraffe.com)  
Erbjuder programvara som hjälper B2B-företag att mobilisera sitt 
företag genom att utveckla appar som används inom företaget. 
Inkshares (https://www.inkshares.com) 
Hjälper författare och företag att ge ut böcker genom att erbjuda 
redigering, tryck, distribution och marknadsföring. 
Confluent (https://www.confluent.io) 
Utvecklar verktyg som hjälper B2B-företag att optimera 
kommunikationen och arbetsflödet inom företaget. 
Fieldbook (https://fieldbook.com)  
Erbjuder verktyg som samlar och strukturerar B2B-företagets data 
för att optimera arbetsprosesser. 
Salesforce (https://www.salesforce.com) 
Utvecklare av programvara som hjälper B2B-företag att 
kommunicera med sina kunder. 
Notey (http://www.notey.com) 
Utvecklare av programvara som hjälper B2B-företag att dela sitt 
innehåll. 
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Rain (http://www.rainlocal.com) 
Hjälper B2B-företag att strategiskt sprida sin marknadsföring i olika 
kanaler. 
Peel-Works (http://www.peel-works.com) 
Hjälper livsmedelsföretag att optimera sin försäljning och 
verksamhet. 
Mesosphere (https://mesosphere.com) 
Utvecklare av programvara som samlar B2B-företags alla resurser i 
ett digitalt moln. 
Deem (https://workfource.deem.com) 
Erbjuder verktyg som hjälper B2B-företag att optimera sina 
tjänsteresor. 
Blitzen (https://blitzen.com) 
Hjälper B2B-företag att skapa mer intressant innehåll och öka 
trafiken till deras webbsida. 
AppAnalytics (http://appanalytics.io) 
Analyserar hur ett B2B-företags kunder använder deras appar. 
ZoomCharts (https://zoomcharts.com/en/)  
Hjälper B2B-företag att skapa interaktiva visualiseringar av stora 
mängder data. 

Tabell 1  De olika kategorierna som undersöktes i kartläggningen 

1. Språk och slogans 2. Pris 3. Responsivitet 

4. Kontaktinformation 5. Kontaktinformation på startsidan 6. LinkedIn 

7. Twitter 8. Facebook 9. Annat socialt media 

10. Storytelling 11. Innehållsmarknadsföring 12. Blogg 

13. White papers 14. Fallstudier 15. Portfolio 

16. Citat från kunder 
  

 
2.1.2 Beskrivning av kategorierna 
Språk och slogans. Här undersöktes om företagen använde ett språk 
som kunde tolkas som säljande. De företag som endast sakligt 
förklarade vad de erbjöd för produkter och tjänster ansågs inte 
använda ett säljande språk. De företag som använde ord som inte 
hade som huvudsakliga syfte att förklara någonting utan istället 
förstärka budskapet eller skapa en känsla hos mottagaren ansågs 
använda ett säljande språk.  
 
Pris. Här undersöktes om företagen inkluderade pris på sina 
produkter eller tjänster på webbsidan. 
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Responsivitet. När det gäller undersökningen av webbsidornas 
användarvänlighet undersöktes endast om webbsidan var responsiv. 
Att göra en kartläggning över hur användarvänliga webbsidorna var 
ansågs för svårt att undersöka i en innehållsanalys, då detta är en 
helhetsupplevelse som beror på många olika delar. Då det finns 
många andra delar än responsivitet inom området användarvänlighet 
blir resultatet av kartläggningen något begränsat. Detta är en av 
anledningarna till att varje webbsida även beskrevs med ett ord som 
ett försök att förmedla ett generellt intryck av webbsidornas helhet 
(se kapitel 2.2). 
 
Innehållsmarknadsföring. Här undersöktes om webbsidorna innehöll 
något typ av innehåll där syftet var att kunden skulle finna det 
givande istället för att sälja företagets eget innehåll.  
 
Bloggar och nyhetsflöden. Här undersöktes om webbsidorna samlade 
sitt innehåll i någon typ av blogg eller nyhetsflöde. 
 
White papers och fallstudier. Här undersöktes om webbsidorna 
inkluderade white papers eller fallstudier på sin webbsida. 
 
Kontaktinformation. Här undersöktes om webbsidorna innehöll 
företagets kontaktuppgifter. Ytterligare undersöktes om webbsidorna 
innehöll kontaktinformation på startsidan eller inte. 
 
Sociala medier. Här undersöktes om företagets sociala medier var 
länkade till webbsidan och vilka sociala medier företagen i så fall 
använde. De sociala medier som söktes var LinkedIn, Twitter och 
Facebook. Om företagen använde något annat socialt medie än dessa 
så registrerades även det i kartläggningen. 
 
Storytelling. Här undersöktes om företagen försökte beröra läsaren 
genom sina texter genom att exempelvis berätta om sin personlighet, 
historia och vilka mål och värderingar de har. 
 

2.2 Webbdesign för B2B-företag 
Utöver den visuella innehållsanalysen genomfördes även en enkel 
undersökning där webbsidorna beskrevs genom olika ord. Syftet 
med undersökningen var att skapa en bild över hur webbsidorna såg 
ut och vilken känsla de ingav, vilket är svårt att undersöka i en 
visuell innehållsanalys. Webbsidornas egenskaper presenterades i en 
tabell för att jämföra likheter eller skillnader och skapa en överblick 
(se figur 4).  
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3 Resultat och diskussion 
 

3.1 Webbdesign för B2B-företag 
Resultat. Eftersom webbdesign handlar om hur webbsidor faktiskt 
ser ut var det relevant att inleda detta kapitel med att beskriva den 
övergripande upplevelsen av de undersökta webbsidorna. Syftet här 
var att se hur nystartade B2B-företag faktiskt ser ut och om det fanns 
några trender eller skillnader mellan dem. Då detta inte går att 
undersöka genom en visuell innehållsanalys så gjordes istället en 
enkel undersökning där webbsidornas egenskaper beskrevs med 
hjälp av ord. Resultatet från undersökningen presenteras i figur 4. 

 
Figur 4  Beskrivande ord av de undersökta webbsidorna. 

Diskussion. Den mest intressanta iakttagelsen från undersökningen 
var att många webbsidor beskrevs med ordet modern, men att de 
samtidigt var generiska och lika andra webbsidor som undersöktes. 
De använde liknande färger, typsnitt, layout, grafik och samma typ 
av knappar.  
 
Flera av webbsidorna hade exempelvis liknande layout där sidorna 
var uppdelade i olika segment med innehållet placerat i fält med 
olika färger placerade under varandra. Detta skapade ett uppradat 
och strukturerat uttryck. Webbsidorna som använde denna layout 
upplevdes användarvänliga och moderna och det verkade vara ett väl 
fungerade sätt att strukturera innehållet på webbsidan (se figur 5). 
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Figur 5 Pulsate, AppAnalytics och Rain är exempel på webbsidor 

med liknande layout. 

Andra detaljer som var lika webbsidorna emellan var 
illustrationsmanér, färger och knappar (se figur 6 och figur 7). Dessa 
likheter skulle kunna bero på att webbsidorna påverkas av hur 
designtrenderna inom webbdesign ser ut för tillfället.  
 

 
Figur 6 Fieldbook och SkyGiraffe har liknande illustrationsmanér. 

   
 
Figur 7 Zoomcharts, Mesosphere och Confluent använder 

liknande call-to-action-knappar. 
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En kvarstående fråga är om det finns några regler kring vilken 
layout, färg eller typografi som passar bäst för nystartade företag. 
Detta kan bero på många saker som exempelvis vilken bransch 
företaget arbetar i, hur konkurrenterna ser ut, vad det är för typ av 
företag och hur de vill upplevas av sina kunder. 
 
En intressant tanke som den här ytliga överblicken av B2B-
webbsidors design gav var att de trots att de är B2B-webbsidor 
upplevdes moderna och intressanta. Som Jensen (2015) skriver finns 
det ett missförstånd att B2B-företag inte behöver ha en lika 
intressant webbdesign som B2C-företags webbsidor. 
Undersökningen verkar tyda på att även B2B-företag är medvetna 
om att deras kunder är privatpersoner som tilltalas av intressant 
webbdesign. 
 
3.1.1 Språk och slogans 
Resultat. Innehållsanalysen visade att majoriteten (8/14) av de 
undersökta webbsidorna använde sig av säljande copywrite och 
slogans på sina webbsidor.  
 
Diskussion. Enligt Hemani (2015) är det vanligare att B2C-
webbsidor använder sig av copywrite som ska upplevas som säljande 
till skillnad från B2B-webbsidor. Att avgöra vilka texter som hade 
syftet att vara säljande visade sig under innehållsanalysen vara svårt 
och det gick inte att dela upp webbsidorna i två tydliga grupper. 
Därför blev målet med undersökningen att skilja på de som enbart 
beskrev vad de erbjöd och de som använde ett språk som inte enbart 
hade syftet att förklara utan även förmedla något annat. 
 
Alla webbsidor som undersöktes hade välformulerade och 
genomtänkta texter och det kan tänkas att alla företag hade som mål 
att locka nya kunder genom innehållet på sina webbsidor. Här blev 
målet därför att försöka hitta likheter eller skillnader i hur företagen 
använde sig av språket. Fanns det några företag som inte bara 
beskrev de tjänster eller produkter som de erbjöd sina kunder, utan 
använde sig av språket på ett mer kreativt sätt? Den första 
iakttagelsen från innehållsanalysen var att tydlighet var en viktig del 
i företagens kommunikation. Alla företag beskrev med tydlighet på 
startsidan av webbsidorna vad de erbjöd för tjänster eller produkter. I 
figur 8 visas ett exempel på hur företaget Pulsate beskriver sin 
produkt. Hela åtta företag upplevdes också använda sig av ett språk 
som var mer säljande, med hjälp av till exempel en slogan, eller ett 
budskap som inte hade som främsta syfte att förklara något utan 
istället förmedla en känsla. Det förekom inga specifika erbjudanden 
där företaget ville sälja någon specifik produkt eller tjänst, utan 
snarare sälja in sitt företag. 
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Figur 8 Exempel på hur företaget Pulsate beskriver sin produkt på 

startsidan. 

Att B2B-företag, som Hemani (2015) påstår, inte skulle använda sig 
av säljande språk verkar alltså inte stämma helt. Även om företagen 
inte tydligt uttalar att de vill sälja något på sin webbsida på samma 
sätt som på B2C-webbsidor via erbjudanden och liknande, så 
försöker de ändå via språket bygga en relation till sina kunder. 
Innehållsanalysen antyder alltså att B2B-företag kanske börjar bli 
mer medvetna om att deras kunder också är enskilda individer som 
påverkas av marknadsföring.  
 
Ett B2B-företag kan använda slogans och övertygande copywrite, 
men då relationen till kunden är en central byggsten inom B2B är det 
möjligtvis viktigt för just B2B-företaget att sälja sin produkt eller 
tjänst genom att fånga kundens intresse med hjälp av exempelvis 
innehållsmarknadsföring istället för att använda uppenbart säljande 
argument. En bra inställning när B2B-företaget ska skapa 
textinnehåll på sin webbsida skulle därför kunna vara att skriva till 
en enskild besökare inom sin målgrupp och använda ett språk som 
den personen skulle uppskatta, men samtidigt på ett tydligt sätt 
beskriva företaget och dess tjänster eller produkter.  
 
3.1.2 Pris 
Resultat. 5 av de undersöka webbsidorna visade priser på sina 
produkter eller tjänster. 
 
Diskussion. Enligt Axelsson och Agndal (2012) brukar inte B2B-
företag ha prisinformation på sina webbsidor. Detta visade sig inte 
stämma helt då flera av webbsidorna visade information om sina 
priser. Detta kan bero på att B2B-företag säljer andra saker idag än 
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på den tiden när denna iakttagelse gjordes. Många av de företag som 
undersöktes sålde varor eller tjänster som är helt digitala. Ett 
exempel var företaget Fieldbook som säljer programvaror till andra 
företag. Som Axelsson och Agndal (2012) beskriver har B2B-
företagens priserbjudanden tidigare varierat beroende på vilken kund 
det handlar om. För majoriteten av de undersökta webbsidorna 
verkade detta fortfarande stämma. Detta beror delvis på att B2B-
företag sällan levererar en färdig produkt som finns på lager, utan 
istället skapar unika produkter eller tjänster till unika kunder. Men 
för en vara eller tjänst som är helt digital verkar försäljning via B2B-
företagets hemsida vara fullt möjligt. Figur 9 visar ett exempel på 
detta från företaget Fieldbooks webbsida. 
 

 
Figur 9 Fieldbook visar priser på sina olika abonnemang. 

Några av de undersökta webbsidorna hade information om deras 
erbjudanden men uppmanar kunden att ta kontakt med företaget för 
att få se det faktiska priset (se figur 10). Detta visar att det 
fortfarande kan vara komplicerat att ge ett fast pris på B2B-företags 
produkter och tjänster, då erbjudandet kan se olika ut för olika 
kunder. 
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Figur 10 SkyGiraffe ber kunden att ta kontakt för att få information 

om priset. 

I de fall där företagen inte kan locka kunder genom ett bra 
priserbjudande på en produkt eller tjänst måste de locka kunden på 
ett annat sätt. Detta kan vara förklaringen till varför 
innehållsmarknadsföring har visat sig vara en så lyckad lösning för 
B2B-företag. När det inte går att ge kunden ett bra priserbjudande 
kan företaget istället erbjuda något annat som kunden finner värde i, 
till exempel information inom ämnen som kunden tycker är 
intressanta och som speglar företaget. 
 
3.1.3 Responsivitet 
Resultat. Alla de undersökta webbsidorna var responsiva. 
 
Diskussion. Resultatet från kartläggningen tyder på att många företag 
insett att responsivitet är viktigt för användarvänligheten. Att inte ta 
hänsyn till alla de användare som exempelvis använder smartphones 
och surfplattor skulle leda till att företaget går miste om många 
potentiella kunder. Trots att de flesta köp sker via en persondator 
(Huff Industrial Marketing, KoMarketing, & BuyerZone, 2015) 
börjar principen Bring Your Own Device gälla mer och mer som 
standard för anställda inom företag. Företag måste därför räkna med 
att den potentiella kunden, som troligtvis är en vanlig person som 
representerar sitt företag, kan tänkas använda en mobil enhet vid ett 
besök på webbsidan. 
 
Att många köpare i undersökningen av Huff Industrial Marketing, 
KoMarketing, & BuyerZone  (2015) inte ansåg att responsivitet är 
viktigt var oväntat. Detta skulle möjligtvis kunna bero på okunskap 
kring vad responsivitet innebär då många användare antagligen är så 
vana vid att webbsidor är responsiva att de inte är medvetna om hur 
motsatsen skulle se ut. Att diskutera huruvida en webbsida ska vara 
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responsiv eller ej kan idag anses vara onödigt, då detta bör vara en 
självklarhet för ett modernt B2B-företag. 
 

3.2 Innehållsmarknadsföring 
Resultat. Nio av de undersökta webbsidorna använde sig av 
innehållsmarknadsföring. 
 
Diskussion. Undersökningen visade att många av företagen använder 
sig av innehållsmarknadsföring. Då innehållsmarknadsföring kan se 
ut på många olika sätt var det dock svårt att avgöra om företagen 
använde sig av det eller ej. En iakttagelse från undersökningen var 
att många företag skulle kunna utveckla sin innehållsmarknadsföring 
för att följa de riktlinjer som finns i litteraturen ännu bättre. Swedish 
Content Agencies (2016) beskriver att innehållsmarknadsföring ska 
förmedla ett innehåll som känns viktigt och intressant för kunden. 
Undersökningen visade att många företag delade innehåll som endast 
var kopplat till sitt eget företag. Ett exempel på detta är företaget 
Confluent som i sin blogg delar inlägg där kunder kan få hjälp och 
råd kring hur Confluents egna produkter används (se figur 11 och 
12). 
 

 
 
Figur 11 Confluents blogg innehåller endast innehåll om deras 

företag. 



26/42 

 
Figur 12 Även företaget Rain använder innehållsmarknadsföring 

som berör företagets verktyg. 

I undersökningen gjord av Content Marketing Institute, 
MarketingProfs & Brightcove (2016) ansåg endast 30% av de 
respondenter som använde sig av innehållsmarknadsföring att den 
gav effekt. Detta kan självklart bero på många olika saker som att 
det till exempel kan vara svårt att mäta effekterna som olika typer av 
innehållsmarknadsföring kan ge. Det skulle också kunna bero på att 
det kan vara svårt att definiera vad innehållsmarknadsföring faktiskt 
är. Många företag kanske har svårt att veta om de använder 
innehållsmarknadsföring och hur den i så fall ser ut. Att på samma 
sätt som företaget Confluent dela innehåll som endast behandlar det 
egna företaget är en typ av innehållsmarknadsföring, men det 
behöver därför inte betyda att den är effektiv. Det är viktigt att tänka 
på att själva kärnan med innehållsmarknadsföringen är att den inte 
ska upplevas som säljande. Att våga skapa innehåll som inte berör 
företagets egna produkter eller tjänster skulle möjligtvis kunna vara 
nyckeln till en mer effektiv innehållsmarknadsföring. 
 
Enligt Swedish Content Agencies (2016) är det även viktigt att B2B-
företagens innehållsmarknadsföring är regelbunden för att den ska 
vara effektiv, samt att innehållet sprids i flera olika kanaler. Då det 
var svårt att undersöka innehållsmarknadsföringens regelbundenhet i 
innehållsanalysen går det inte att avgöra hur mycket detta påverkar 
effektiviteten. 
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3.2.1 Bloggar och nyhetsflöden 
Resultat. 10 av de 14 undersökta webbsidorna hade något typ av 
nyhetsflöde med bloggliknande inlägg. 
 
Diskussion. De undersökta webbsidorna använde sig av sina bloggar 
på olika sätt och ofta användes inte begreppet blogg. Företaget 
Pulsate kallar till exempel sin blogg för “Academy” där de bland 
annat samlar artiklar, och andra typer av inlägg. Ofta var företagets 
blogginnehåll placerat på startsidan som ett nyhetsflöde med inlägg 
från sociala medier, artiklar och liknande. 
 
Inkshares använde sig av en personlig blogg med inspirerande 
intervjuer och texter om nyheter inom företaget skrivna direkt till 
läsaren. Det är svårt att avgöra om Inkshare är ett B2B-företag då de 
riktar sig till författare. Visst driver en författare ett enmansföretag, 
men är i slutändan oftast en enskild individ. Att Inkshare vet att 
deras kunder alltid är en enskild person skulle kunna vara en 
förklaring till att de gör lite mer personliga blogginlägg än andra 
B2B-företag som fanns med i kartläggningen och i sin tur riktar sig 
till större företag. I de fallen är det kanske mer relevant att dela 
innehåll som kan intressera en bredare massa. För att kunna veta 
vilket innehåll som kunden tycker är intressant är det således viktigt 
att veta vem läsaren är. 
 
Flera företag som exempelvis Skygiraffe kopplar in sociala medier 
som Twitter i sitt nyhetsflöde på webbsidan (se figur 13). Zarella 
(2010) beskriver att företagets blogg ska fungera som ett spindelnät 
som samlar ihop innehåll från alla olika kanaler. Syftet med 
nyhetsflödet är att skapa ett forum där företaget kan skapa kontakt 
med sina kunder. Kanske bör nyhetsflödet därför ses som hjärtat av 
innehållsmarknadsföringen, vilket medför att det måste behandlas 
som den viktigaste delen av webbsidan. Men det är samtidigt viktigt 
att tänka på att det finns olika typer av innehållsmarknadsföring och 
att det mest effektiva kanske inte är att placera allt innehåll på 
samma sida. Som Hemani (2016) skriver så är det till exempel 
viktigt att ge kunden all information som den behöver i alla steg av 
köpprocessen för att känna sig trygg att göra affärer med företaget. 
Ett exempel på detta är att inkludera kontaktuppgifter till experter 
inom olika områden av företaget placerade på relevanta undersidor 
på webbsidan. En bra idé kan alltså vara att låta 
innehållsmarknadsföringen genomsyra företagets alla kanaler och 
länkas samman på webbsidans blogg.  
 
Många av de undersökta webbsidorna hade sitt nyhetsflöde direkt på 
startsidan. Att bemöta besökarna med företagets viktigaste innehåll 
redan på startsidan kan vara ett sätt att göra kunderna mer 
intresserade av att undersöka webbsidan vidare. 
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Figur 13 SkyGiraffe inkuderar Twitter i bloggflödet. 

3.2.2 White papers och fallstudier 
Resultat. 8 av de 14 undersöka webbsidorna använde sig av någon 
typ av fallstudie. Fem av de undersökta webbsidorna hade någon typ 
av portfolio där de visade tidigare projekt. Sex företag presenterade 
sina kunders namn eller logotyper och hade inkluderat citat där 
kunden beskrev sin upplevelse och de fördelar de fått av samarbetet 
med företaget. I många fall presenterades dessa delar i någon typ av 
nyhetsflöde, till exempel en blogg. 6 av 14 webbsidor innehöll white 
papers. 
 
Diskussion. Hannington (2015) beskriver att fallstudier kan vara en 
fördjupning inom ett ämne i branschen, eller ett tidigare projekt 
inom företaget och att detta är ett effektivt sätt att skapa förtroende 
hos kunder. Endast åtta av de undersökta webbsidorna innehöll 
någon typ av fallstudie och fem av dessa i form av en portfolio 
innehållande projekt eller citat från tidigare kunder som delade med 
sig av sin upplevelse av företaget. Företaget Mesosphere fördjupar 
sig i sina fallstudier hur deras kunder använt företagets produkt och 
hur det hjälpt dem (se figur 14). Ett fåtal företag gjorde fallstudier 
inom andra områden än deras egna kunder. Att företagen sällan 
verkar lämna tryggheten inom det egna företaget verkar vara ett 
återkommande mönster i flera av de undersökta webbsidorna. Som 
Hannington beskriver kan en fallstudie vara att fördjupa sig inom ett 
ämne i branschen. Kanske skulle företag vinna på att se sig om och 
inspireras av intressanta fakta och lösningar skapade av andra 
företag och organisationer. Det är viktigt att minnas att 
innehållsmarknadsföring i första hand handlar om att skapa innehåll 
som kunden finner intressant.  
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Figur 14 Mesosphere fallstudier beskriver kunder som använt deras 

produkter. 

En intressant upptäckt i undersökningen var att det var väldigt få 
företag som hade vad som kan betecknas som en klassisk portfolio 
med bilder och texter om tidigare projekt. Det är svårt att säga vad 
detta skulle kunna bero på. Antingen visar företagen ingenting av 
sina tidigare projekt eller så kanske de beskriver sina projekt på 
andra sätt än genom bilder. Företaget Pulsate låter exempelvis sina 
tidigare kunder beskriva vad Pulsates tjänster har hjälpt dem med (se 
figur 15). 
 

 
Figur 15 Citat från en av Pulsates tidigare kunder. 

6 av de 14 weddsidorna innehöll white papers. Enligt 
undersökningen “2016 Benchmarks, Budgets, and Trends–North 
America” (Pulizzi & Handley, 2016) verkar användningen av white 
papers vara en vanlig marknadsföringstaktik, då 71% av B2B-
företagen i undersökningen använde sig av det. 59% av dem tyckte 
att det var en effektiv marknadsföringstaktik. Att visa att företaget är 
insatt i sin bransch verkar därför vara en strategi att eftersträva. 
Mindre än hälften av de undersökta webbsidorna innehöll white 
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papers. Även om white papers är en effektiv marknadsföringsstrategi 
så kan det vara så att det kanske inte passar för alla typer av företag.  
 
På många av de undersökta webbsidorna, exempelvis företaget 
Pulsates webbsida, behövde man gå flera steg från webbsidans 
startsida för att hitta företagets white papers (se figur 16). Detta 
skulle kunna medföra att endast en kund som redan har intresse för 
företaget kommer att söka upp dessa. Kanske kan fallstudier i form 
av tidigare projekt eller spännande forskning vara ett första steg för 
att fånga besökarens intresse på startsidan och white papers vara 
nästa steg för den som vill ha mer fakta kring företaget. 
 

 
 
Figur 16 Pulsate presenterar sina white papers på sin webbsida. 

3.2.3 Kontaktinformation 
Resultat. 11 av de 14 undersökta webbsidorna innehöll företagets 
kontaktuppgifter och 3 av 14 webbsidor hade kontaktinformationen 
på webbsidans startsida. 
 
Diskussion. Vilken typ av kontaktinformation känns relevant på en 
webbsida idag? Att en kund skulle ta kontakt med ett företag via post 
känns till exempel inte lika aktuellt idag som tidigare. Därför är det 
kanske främst mejladress och telefonnummer som är mest intressant 
för dagens B2B-företag. Enligt undersökningen “Web Usability 
Report: What B2B Buyers Want from Vendor Websites” (Huff 
Industrial Marketing, KoMarketing, & BuyerZone, 2015) är 
kontaktinformation det viktigaste innehållet på en webbsidas 
startsida för att B2B-köparen ska känna sig trygg och känna 
förtroende för företaget. Det visade sig dock att flera webbsidor 
saknade kontaktinformation på startsidan. Kärnan i ett B2B-företag 
är till skillnad från B2C-företag att skapa en långsiktig relation till 
sina kunder. Då tydlig kontaktinformation på webbsidan även verkar 
vara en viktig del för B2B-köparen så bör detta vara en standard för 
alla webbsidor. Enligt Hemani (2016) är det viktigt att ge kunden all 
den information och stöttning som behövs för att de ska känna sig 
trygga nog att ta kontakt med B2B-företaget. Det kan därför vara 
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givande att inte enbart ha generell kontaktinformation på webbsidans 
startsida, utan även använda sig av mer specifik kontaktinformation 
på webbsidans undersidor till en person med specialkunskaper inom 
just det område som sidan beskriver. Då kärnan i B2B-företag är den 
starka relationen till kunden och kontaktinformationen blir det allra 
första steget i den relationen bör detta bli något som företaget 
presenterar på ett väl genomtänkt sätt. Kanske är 
kontaktinformationen på undersidorna till och med den viktigaste 
informationen då det känns mer naturligt att en kund vill höra av sig 
då den har tagit del av mer information och hunnit skapa ett intresse 
eller frågor. 
 
På flera av de undersökta webbsidorna fanns även möjligheten att 
chatta med en person direkt på webbsidan (se figur 17). Detta skulle 
kunna vara ett bra sätt för kunder att snabbt få kontakt och kunna 
ställa frågor som kommer upp i samband med besöket på webbsidan. 
 

 
 
Figur 17 På Pulsates webbsida finns möjligheten att chatta direkt 

med någon från företaget. 

Flera av webbsidorna använde tydliga knappar som kunden kan 
använda om de vill ta kontakt eller ta del av företagets erbjudande 
(se figur 18). Även detta kan vara ett bra sätt att fånga upp kundens 
intresse och se till att de får det stöd som de behöver för att 
genomföra ett köp eller ta kontakt.  
 

 

Figur 18 Både Confluent och Mesosphere använder sig av call to 
actions på flera olika delar av webbsidan som 
uppmaningar kunden till kontakt.  
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3.2.4 Sociala medier 
Resultat. 13 av de 14 undersökta webbsidorna använde någon typ av 
sociala medier.  
 
Diskussion. LinkedIn är enligt De Wit (n.d.) den viktigaste 
plattformen för B2B-företag, då den skapar möjligheter för företaget 
att få kontakt med andra professionella aktörer och med potentiella 
kunder. Twitter är ett effektivt medium för B2B-företaget att 
engagera sig i pågående diskussioner inom sin bransch (Narcisse, 
2015). Facebook är enligt De Wit (n.d.) mindre effektivt för B2B-
företag då det kan upplevas som ett mindre seriös forum än till 
exempel LinkedIn. Figur 19 visar förekomsten av LinkedIn, Twitter 
och Facebook på de undersökta webbsidorna. 
 

 
Figur 19 Användningen av sociala medier hos de undersökta 

webbsidorna. 

 
Twitter visade sig vara vanligt förekommande då tolv av de 
undersökta webbsidorna använde sig av det. Detta skulle kunna tyda 
på att det är populärt och som litteraturen föreslår ett väl fungerande 
medie för B2B-företag att dela med sig av sitt innehåll. Även 
Facebook var vanligt förekommande, trots att detta enligt De Wit 
(n.d.) är ett minde effektivt medie för B2B-företag. Att många B2B-
företag använder sig av Facebook skulle kunna bero på att det är en 
lättillgängligt medie som många känner till. Hela nio företag 
använde sig av LinkedIn, men det var inte lika vanligt som Facebook 
och Twitter. LinkedIn rekommenderas för B2B-företag då det är ett 
bra sätt att få kontakt med professionella inom samma bransch. Men 
en sak som är viktigt för B2B-företag att tänka på är att inte enbart se 
sina kunder som ett annat företag utan att även försöka nå enskilda 
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individer inom företaget. Därför kan det möjligtvis vara en bra idé 
att använda sig av olika typer av sociala medier. LinkedIn kan vara 
ett bra sätt för att nå företag och personer i sina professioner och 
samtidigt använda Facebook som människor ofta använder som 
privatpersoner.  
 
Undersökningen visade att flera företag verkar gjort ett medvetet val 
av vilka sociala medier de använder sig av baserat på vad de är för 
typ av företag. InkShare som riktar sig till författare använder 
exempelvis inte LinkedIn, men Facebook och Twitter. Företaget 
Confluent använde sig av GitHub som bland annat är ett webbhotell 
för projekt inom programvaruutveckling men som även fungerar 
som ett socialt medie där användare kan dela med sig av sina projekt 
och källkod. Att använda ett socialt medie som är utvecklat för 
personer inom företagets bransch kan vara ett bra sätt att utmärka sig 
och nå potentiella kunder inom samma bransch. 
 
Många företag hade endast sociala medier representerat som en liten 
symbol nederst på webbsidan. Få företag visade inlägg från sociala 
medier någonstans på webbsidan. Kanske är detta ett tecken på att 
företagen främst använder sociala medier som ett sätt att locka sina 
kunder till webbsidan. Enligt Zarella (2010) bör en B2B-webbsida 
ha någon typ av blogg eller nyhetsflöde som fungerar som ett 
spindelnät för allt innehåll som företaget delar med sig av. En bra idé 
skulle därför kunna vara att samla företagets inlägg från sociala 
medier även på webbsidan för att skapa intressant innehåll. 
 
Då Slack verkar vara en möjlighet för företaget att stärka relationen 
till sina kunder skulle B2B-företagen kunna fundera på om det är ett 
medie som passar dem. Om företaget har möjlighet att inkludera sina 
kunder i kommunikationen på Slack skulle detta kunna vara 
någonting att marknadsföra via sin webbsida. 
 
3.2.5 Storytelling 
Resultat. 3 av de 14 undersökta webbsidorna använde någon typ av 
storytelling.  
 
Diskussion. I undersökningen av de olika webbsidorna framgick det 
att det är svårt att avgöra vad storytelling faktiskt är, och vad som 
kännetecknar bra storytelling. Många företag berättade endast om 
sina kunskaper, produkter eller tjänster (se figur 20). Grunden i 
storytelling är att genom berättande väcka känslor hos mottagaren 
och försöka få denne att skapa en relation till företaget (Denning, 
2011). Att berätta om företagets affärsidé, produkter och tjänster 
räcker troligtvis inte för att få läsare att känna annat än intresse.  
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Figur 20 Pulsate är ett exempel på en av webbsidorna som berättar 

om vad de kan erbjuda sina kunder. 

En viktig del inom ett företags innehållsmarknadsföring är att dela 
information inom intressanta områden i branschen. En bra idé för ett 
B2B-företag kan vara att fundera på om det finns någon fråga som 
de tycker är intressant, som exempelvis miljöförstöring. Denna fråga 
skulle sedan kunna bli en vägledare för företaget när de beskriver sitt 
företag, väljer vilken information de vill dela med sig av och vilka 
diskussioner de vill delta i på sociala medier. Det saknades dock 
exempel på webbsidor som berättade om sina värderingar och 
områden som de bryr sig om. Genom att ta ställning i olika frågor 
och beskriva mer om företagets personlighet skulle företaget kunna 
locka kunder som håller med i dessa frågor och vill identifiera sig 
med företaget. Risken med detta skulle å andra sidan kunna vara att 
företaget kan gå miste om de kunder som inte håller med i dessa 
frågor.  
 
Några webbsidor beskrev idén med företaget och hur det startades. 
Om företaget har en intressant bakgrundshistoria, vare sig den är 
sann eller ej, så kan detta också vara ett sätt att väcka känslor och 
intresse hos läsaren. Företaget kan berätta om sin unika idé och på 
vilket sätt de kan hjälpa kunden. I ett white paper kan de med fakta 
och logiska förklaringar ytterligare visa hur de löser ett gammalt 
problem på sitt unika sätt. En slutsats som kan dras är att storytelling 
kan vara en effektiv del av B2B-företagets innehållsmarknadsföring 
och någonting som företaget verkligen kan vinna på att göra 
genomtänkt. 
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4 Sammanfattande diskussion 
och slutsater 

 

4.1 Webbdesign för B2B-företag  
Att undersöka webbdesign och vad som kännetecknar effektiv 
design för B2B-företag visade sig vara svårt. Framförallt då 
webbdesignen av en webbsida bland annat behöver förhålla sig till 
vilken typ av företag det handlar om, vad de har för målgrupp och 
hur deras konkurrenters webbsidor ser ut. Det är omöjligt att bortse 
från att alla människor även har olika smak och attraheras av olika 
typer av webbsidor. Vilket ledde till att detta arbete främst handlar 
om vilket innehåll som rekommenderas för att göra en webbsida 
effektiv, snarare än att rekommendera hur en webbsida ska utformas 
rent visuellt. De webbplatser som undersöktes i detta arbete tillhör 
nystartade och snabbt växande B2B-företag. Det är därför svårt att 
säga om slutsatserna av detta arbete även skulle gälla för alla typer 
av B2B-företag.  
 
Språk och slogans. B2B-företagens språk verkar bli mer och mer likt 
B2C-företagens på det sättet att de använder ett mer personligt språk 
där det främsta syftet inte alltid är att förklara vad de erbjuder. En 
förklaring till detta skulle kunna vara att B2B-företagen är medvetna 
om att deras kunder också är privatpersoner som styrs av intresse 
och påverkas av marknadsföring. Undersökningen visar att även 
B2B-företag därför kan använda ett mer personligt språk som 
tilltalar just deras kunder.  
 
Pris. Trots att Hemani (2015) påstår att B2B-webbsidor sällan 
inkluderar priser på sina produkter eller tjänster visade sig flera 
B2B-webbsidor faktiskt innehålla detta. Denna förändring beror 
antagligen på att många av dagens B2B-företag erbjuder digitala 
produkter eller tjänster som går att sälja via deras webbsida. 
Majoriteten av de undersökta webbsidorna innehöll dock inte några 
priser. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför 
innehållsmarknadsföring är så fördelaktigt för just B2B-företag. När 
det inte går att locka kunder genom bra priserbjudanden är det bra att 
kunna erbjuda kunderna någonting annat. 
 
Responsivitet. Många av B2B-företagens kunder använder mobila 
enheter som surfplattor och smartphones då de besöker företagets 
webbsida. Att webbsidor ska vara responsiva bör därför vara en 
standard. 
 

4.2 Innehållsmarknadsföring  
B2B-företag måste bli bättre på att dela innehåll som inte är kopplat 
till det egna företagets produkter eller tjänster genom att till exempel 
diskutera forskning eller intressanta projekt inom branschen. Det är 
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viktigt att företaget hela tiden tänker på vilket innehåll kunden kan 
finna intressant och på det sättet skapa en positiv relation till sina 
kunder. Detta skulle kunna vara nyckeln till mer effektiv 
innehållsmarknadsföring.  
 
Bloggar och nyhetsflöden. Det visade sig att de flesta webbsidor hade 
något typ av nyhetsflöde där de samlade sitt innehåll, även om det 
gick under andra benämningar. Att placera sitt nyhetsflöde på 
startsidan kan vara ett effektivt sätt att göra besökaren intresserad av 
att ta del av mer innehåll. B2B-företag bör använda sig av 
innehållsmarknadsföring i alla sina kanaler och använda sin blogg 
som en samlingsplats för allt innehåll. 
 
White papers och fallstudier. 
En bra idé för B2B-Företag kan vara att göra intressanta fallstudier i 
ett projekt inom branschen. Företagen måste börja våga dela innehåll 
som inte enbart handlar om det egna företaget utan istället hitta 
ämnen som företaget bryr sig om för att locka kunder med 
gemensamma intressen. Fallstudier kan vara ett bra sätt att snabbt 
fånga kundens intresse, medan white papers kan vara ett sätt att ge 
intresserade besökare på webbsidan mer information om företagets 
olika lösningar. 
 
Kontaktinformation. Då relationen till kunden är en viktig del inom 
B2B-företag är det viktigt att företagens webbsidor ger kunden den 
bästa möjligheten att skapa kontakt eller ställa frågor. B2B-företagen 
bör strategiskt placera ut den kontaktinformation som gör kunden 
trygg i alla steg av köpprocessen på de olika delarna av webbsidan. 
Det finns många olika sätt att erbjuda kunden kontakt med företaget, 
exempelvis genom en chattfunktion eller att dela med sig av 
mejladress och telefonnummer till den kontaktpersonen på företaget 
med bäst kompetens inom ämnet i fråga. 
 
Sociala medier. Ett tips för B2B-företag skulle kunna vara att 
använda sig av flera olika typer av sociala medier för att nå både 
personer i sina professioner genom exempelvis LinkedIn, men 
samtidigt nå dem som privatpersoner via Twitter eller Facebook. 
 
Kanske är sociala mediers viktigaste roll att locka kunder till ett 
besök, medan fallstudier och white papers är viktiga när kontakten 
väl är skapad. 
 
Storytelling. Det visade sig vara få företag som aktivt använde sig av 
storytelling. Flera företag beskrev istället vad de erbjöd och var bra 
på. Detta skulle kunna bero på att det är svårt att veta vad 
storytelling faktiskt är. Det viktigaste med storytelling är att på något 
sätt väcka känslor hos mottagaren. Ett tips till B2B-företag är att 
hitta ett ämne de faktiskt bryr sig om för att på det sättet även skapa 
intresse hos mottagaren. 
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4.3 Avslutande ord 
Så vad kännetecknar då en effektiv webbsida för B2B-företag? Den 
viktigaste slutsatsen som kan dras av denna undersökning är att 
innehållsmarknadsföring verkar vara den viktigaste delen av ett 
B2B-företags kommunikation och således också en viktig del av 
webbsidan. Det är viktigt att förstå att B2B-kunder är människor 
som lockas av samma saker som en B2C-kund gör vilket medför att 
även B2B-webbsidor innehåll ska kännas intressanta och tilltalande. 
B2B-företagen bör undvika att marknadsföra det egna företaget och 
ta reda på vilka kunder de vill nå och vilket innehåll dessa kunder 
verkligen tycker är intressant. På det sättet stärks företagets relation 
till sina kunder vilket ju är den viktigaste delen för ett lyckat B2B-
företag. 
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