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Förord
Vi har under dessa 10 veckor fått en djupare kunskap inom inbound marketing och hur företag
kan gå tillväga genom denna marknadsföringsmetod. Utöver detta har vi även fått en bredare
kunskap i att läsa, analysera och granska vetenskapliga artiklar samt skriva på en mer akademisk
nivå.
Vi skulle vilja tacka de medverkande respondenterna från företagen som har tagit sig tid och
ställt upp för att göra intervjuerna möjliga. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Arash
Kordestani som har stöttat oss i detta arbete och givit vägledning. Slutligen skulle vi även vilja
tacka alla opponenter och seminariemedlemmar för feedback som gjort denna studie ännu
bättre.
Luleå, den 24 maj 2017
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Abstract
Lately, the consumer behaviour has gone through some changes. This is because the consumers
tend more to ignore commercial advertisement and also because of the development of Internet.
Inbound marketing is a marketing strategy that has been raised because of these changes where
it combines the Internet and existing marketing strategies. By this strategy, corporations pull
consumers to the company by identifying themselves with the specific public they want to
target. The content is published through different Internet channels so that the public can find
the information that it seeks for and leads to the corporations’ website. Inbound marketing
consists of four different steps: attract visitors, convert visitors to leads, convert leads to
customers and build a long-term relationship.
The purpose of this study is to convey knowledge about how small and medium-sized
enterprises within ecommerce can implement inbound marketing into their marketing. This has
been done through literature studies and interviews. The study has a qualitative research
strategy with a deductive approach to gain deeper understanding of how corporations work with
their marketing. Empirical data has been collected through semi-structured interviews with
respondents who works at corporations that are active within e-commerce. The result of the
study shows different approaches to use within inbound marketing. Further, the result shows
that the participating corporations in this study work broadly along the four different steps in
the inbound marketing process. However, the result shows that they put different effort on the
different steps.
Key words: Inbound Marketing, Inbound Marketing Process, Search Engine Optimization
(SEO), Social Media, Web Mining Technique.

Sammanfattning
Under den senaste tiden har konsumenternas köpbeteende förändrats. Detta beror dels på att de
tenderar i större grad att ignorera den reklam de får till sig och dels på grund av utvecklingen
av Internet. Inbound marketing är en marknadsföringsstrategi som uppkommit på grund av
denna förändring i köpbeteende genom att kombinera utvecklingen av Internet och befintliga
marknadsföringsstrategier. Med strategin vill man få konsumenter att vända sig mot företag
genom att identifiera sig med den specifika målgrupp de riktar sig mot. Företag skapar innehåll
som är anpassat utefter det målgruppen efterfrågar. Innehållet publiceras via olika
Internetkanaler för att målgruppen ska hitta informationen och i sin tur hamnar på företagets
hemsida. Inbound marketing bygger på fyra olika steg: attrahera besökare, konvertera besökare
till leads, konvertera leads till kunder och skapa långsiktiga relationer.
Syftet med denna studie är att förmedla kunskap om hur små- och medelstora företag inom
näthandeln kan använda sig utav inbound marketing. Detta har gjorts genom litteraturstudier
samt intervjuer. Studien har en kvalitativ forskningsstrategi med ett deduktivt angreppssätt.
Detta för att få en djupare förståelse för hur företag arbetar med sin marknadsföring. Empirin
har samlats in genom semi-strukturerade telefonintervjuer med respondenter som arbetar på
företag som är verksamma inom näthandeln och har detta som huvudfokus. Resultatet av
föreliggande studie visar olika tillvägagångssätt man kan använda sig utav inom inbound
marketing samt att de medverkande företagen i studien arbetar i stora drag utefter de fyra stegen
i inbound marketing processen. Resultatet visar dock att de fokuserar olika på olika steg i
processen.
Nyckelord: Inbound Marketing, Inbound Marketing Process, Social Media, Sökmotors
Optimering (SEO), Web Mining Teknik.
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1. BAKGRUND
Att använda sig utav traditionell marknadsföring, också kallad outbound marketing, har varit den
vanligaste metoden för företag att marknadsföra sina produkter eller tjänster. Med strategin
pushas information ut till konsumenter via olika kanaler, som exempelvis TV, radio eller
annonser, och når på så sätt ut till alla segment på marknaden. (Boufim & Barka, 2016) Opreana
och Vinerean (2015) förklarar att det är viktigt att analysera det resultat en reklamkampanj
medför, samt att huvudsyftet är att analysera antalet fler potentiella kunder en kampanj medför.
Eftersom att man når ut till alla segment på marknaden når man i vissa fall ut till företagets
befintliga kunder, vilket då gör det svårt att uppskatta dessa statistiska siffror som en
reklamkampanj medför (Boufim & Barka, 2016). Vidare förklarar författarna att metoden
medför stora kostnader för företag. Enligt Patrutiu-Baltes (2016) är det inte effektivt att använda
sig utav en marknadsföringsstrategi där man massproducerar information då den “gyllene
regeln” för företag är att innehållet bör sträva 80 procent till att informera kunden och endast 20
procent till utökad försäljning. Vidare fokuserar outbound marketing på kortsiktig
marknadsföring med snabba resultat (Bleoju, Capatina, Rancati & Lesca, 2016).
Konsumenternas köpbeteende har under de senaste åren förändrats (Patrutiu-Baltes, 2016).
Författaren förklarar att detta beror dels på att fler konsumenter tenderar att ignorera den reklam
de får till sig och dels på grund av att användningen och utvecklingen av Internet har ökat.
Kannan (2016) beskriver förändringen av konsumenternas köpbeteende som ett resultat utav den
ökade tillgången till fler enheter online. Tidigare använde konsumenter endast Internet till att
granska, läsa samt köpa produkter eller tjänster (Kietzmann, Hermkens, McCarthy & Silvestre,
2011). Utvecklingen har resulterat till att information är mer lättillgänglig för konsumenter och
att de idag även använder sig utav olika plattformar för att skapa, dela och diskutera information
med varandra online (Kietzmann et al., 2011).
Inbound marketing är den marknadsföringsstrategi som har vuxit fram på grund av
förändringarna i köpbeteendet (Boufim & Barka, 2016). Strategin introducerades utav företaget
Hubspot, som definierar begreppet som: “Inbound marketing focuses on creating quality content
that pulls people toward your company and product, where they naturally want to be. By aligning
the content you publish with your customer's interests, you naturally attract inbound traffic that
you can then convert, close, and delight over time” (Hubspot, citerat i Boufim & Barka, 2016).
Boufim och Barka (2016) förklarar att strategin koncentrerar sig kring att attrahera potentiella
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kunder genom att, från ett mer personligt perspektiv, skapa relevant och passande innehåll om
produkter eller tjänster. De menar att man identifierar sig mot en specifik målgrupp där man
publicerar innehåll genom olika Internetkanaler som matchar deras förväntningar.
Publiceringarna skickas inte ut direkt till den potentiella kunden. I stället är det kunden som
upptäcker informationen om varan eller tjänsten via de olika Internetkanalerna och i sin tur
vänder sig mot företaget. (Boufim & Barka, 2016) Till skillnad från outbound marketing, där
konsumenter utanför målgruppen ofrivilligt introduceras till företaget, låter inbound marketing
konsumenterna frivilligt vända sig mot företaget. Skulle dem vidare välja att registrera sig på
prenumerationerna skapas ingen negativ effekt hos konsumenten då de har accepterat att ta emot
information från företaget. (Patrutiu-Baltes, 2016)

1.1 Problemdiskussion
Den svenska näthandeln har under de senaste åren ökat. Under år 2014 ökade näthandeln med
16 procent (PostNord, 2015), vilket den också gjorde under år 2016, och trenden tros fortsätta i
samma riktning kommande år (Blom, 2017). Den ökade näthandeln beror på den digitala
utvecklingen som har skett i samhället (Blom, 2016). Fler företag tros övergå till digitaliserade
strategier. I och med detta kommer handeln att expandera genom de digitala kanalerna. (Blom,
2017). De företag som inte följer den digitaliserade trenden och därmed inte utvecklar en strategi
anpassad utefter denna utveckling riskerar att bli undanskymda på marknaden (Blom, 2016).
Det finns många olika plattformar tillgängliga där företag kan publicera innehåll och det är svårt
att veta vart de ska fokusera. Vidare kan en stor utmaning för företag vara att hantera deras
hemsida om de saknar kunskap och resurser till detta. Speciellt små företag ställs inför denna
utmaning där kunskaper och resurser ofta saknas för just detta ändamål. (Kolowich, 2016)
Företag som klassas som små- och medelstora företag står för 99,9 procent av de svenska
företagen (Holmström, 2017). Till små- och medelstora företag räknas de som har upp till 249
anställda och har en omsättning på max 50 miljoner euro eller en balansomslutning på max 43
miljoner euro (Ekonomifakta, 2010). Svenska små- och medelstora företag förlitar sig till stor
del fortfarande på den traditionella marknadsföringen, outbound marketing, trots att
användningen av de digitala kanalerna har ökat under de senaste åren (Karlsson, 2016).
Istället för att använda sig utav dyra marknadsföringskampanjer för att få konsumenters
uppmärksamhet kan företag publicera intressant och användbart innehåll online (Witold, 2015).
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Genom word of mouth sprids publiceringar och information i hög hastighet viralt över hela
världen utan någon större kostnad (Wang, Ting & Wu, 2013). Word of mouth innebär att
konsumenter sprider information om produkter, tjänster eller företag till andra konsumenter
(Babić Rosario, Sotgiu, De Valck & Bijmolt, 2016). Detta gör inbound marketing till ett mer
kostnadseffektivt tillvägagångssätt än outbound marketing (Boufim & Barka, 2016). Trots att
inbound marketing blivit alltmer populärt att använda bland företag finns det fortfarande de som
ignorerar fördelarna som strategin medför, vilket kan bero på brist hos företag gällande
vetenskap och förståelse för användningen av olika Internetkanaler (Kietzmann et al., 2011).
Då det finns tidigare studier kring inbound marketing kan företag få en förståelse för själva
konceptet. Dock finns inte tillräckligt med forskning kring hur de ska gå tillväga med denna
strategi. Detta kan vara användbar kunskap för företag, framförallt små- och medelstora, för att
få utnyttja de fördelar som strategin medför. Detta väcker då frågor kring hur de små- och
medelstora företagen använder sig av inbound marketing. Om dessa använder sig utav denna
form av marknadsföring, följer dessa teorin eller skiljer sig utförandet markant? Detta leder in
till syftet med denna studie.
1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med denna studie är att förmedla kunskap om hur små- och medelstora företag inom
näthandeln kan använda sig utav inbound marketing. Vår undersökning kommer att besvaras
utefter följande frågeställning:
Hur kan små- och medelstora företag implementera inbound marketing i sin marknadsföring?
1.3 Avgränsning
I föreliggande studie har en avgränsning gjorts till klädbranschen på den svenska marknaden.
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2. LITTERATURÖVERSIKT
I detta avsnittet redogörs tidigare forskningar som kan sammankopplas till ämnet, vilka har
tagits fram med hjälp av artiklar. Inledningsvis förklaras innebörden av web mining teknik och
inbound marketing. Detta följs upp av processen inom inbound marketing, därefter de olika
kanaler som används. Avslutningsvis sammanfattas litteraturöversikten i en teoretisk
referensram.
2.1 Web mining teknik
Web mining är en teknik för att analysera web data. Med hjälp av denna teknik kan man skapa
en attraktiv hemsida, vilket inkluderar en tilltalande design med tydlig struktur. Vidare kan web
mining hjälpa företag att hitta användbar information genom dataanalyser där de försöker förstå
eventuella problem i kommunikationen mellan deras kunder och därefter förbättra hemsidan.
(Lee & Shiu, 2004) Det finns tre olika kategorier inom web mining teknik, vilka är web content
mining, web structure mining och web usage mining (Boufim & Barka, 2016).
Genom web content mining görs dataanalyser för innehållet på en hemsida som oftast består av
text, bilder och videos (Boufim & Barka, 2016). Med web structure mining analyseras strukturen
av länkar mellan de olika innehållen på en hemsida där man vill få fram effektiviteten av
anslutningen mellan de olika länkarna (Lee & Shiu, 2004). Genom web usage mining analyseras
data om hur användarna har navigerat sig på en hemsida (Boufim & Barka, 2016). Man vill
genom web usage mining upptäcka ett mönster. Då användare har olika syften när de surfar på
Internet är det viktigt att förstå deras olika användarbeteenden. Genom att förstå mönstret av
användarbeteendet kan företag skapa en mer effektiv hemsida. (Lee & Shiu, 2004)

2.2 Inbound marketing
Inbound marketing är en strategi som kombinerar den teknik som idag finns genom Internet med
befintliga marknadsföringsteorier för att effektivisera företags marknadsföring via Internet
(Boufim & Barka, 2016). Opreana och Vinerean (2015) menar att det är en process där företag
försöker nå ut till konsumenter och konvertera dem till kunder genom att interaktivt engagera sig
med att ha kontinuerliga konversationer och skapa långsiktiga relationer. Strategin fokuserar på
att visa förståelse för målgruppen och ge svar på det dem söker (Opreana & Vinerean, 2015).
Patrutiu-Baltes (2016) förklarar att man noggrant identifierar sig med den målgrupp man vill nå
ut till genom datainsamlingar och skapar därefter information om produkten där innehållet är
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designat för att svara på målgruppens frågor. Innehållet ska alltså matcha det den potentiella
kunden söker (Patrutiu-Baltes, 2016).
Företag börjar med att försöka fastställa sin faktiska position, både internt och externt, genom
dataanalyser. Detta kan göras genom att använda sig utav metoderna web content mining och
web structure mining för att se vad som mest intresserar besökarna. Vidare ger detta företag
möjligheten att sätta nya objektiv och optimera kommande handlingar. (Boufim & Barka, 2016)
Efter att företag gjort dataanalyser kan de identifiera sin målgrupp (Boufim & Barka, 2016).
Content marketing, kärnan i inbound marketing, är ett begrepp som refereras till skapandet av
innehåll som designas för att attrahera en specifik målgrupp som sedan sprids viralt över Internet
(Royo-Vela & Hünermund, 2016). Det är alltså en metod där företag försöker skapa värdefull
information om produkter där innehållet matchar den utvalda målgruppens preferenser, vilket är
det centrala i inbound marketing (Opreana & Vinerean, 2015). Inbound marketing är en process
bestående av fyra olika steg för att skapa medvetenhet hos konsumenterna som resulterar till
långsiktiga förhållanden (Boufim & Barka, 2016). Vidare i detta avsnitt presenteras de olika
stegen i processen.
2.2.1 Steg 1 - Attrahera besökare
Första steget handlar om att försöka nå den utvalda målgruppen genom att attrahera dem av den
anpassade informationen. Företag börjar med att publicera information på deras hemsida eller
blogg. Därefter, med hjälp av sociala medier och sökmotoroptimering (SEO), sprids
informationen till anonyma användare som i sin tur dras till hemsidan eller bloggen (Boufim &
Barka, 2016). SEO är en teknik som hjälper företag att få en bra placering i ett sökresultat via
olika sökmotorer (Opreana & Vinerean, 2015). En djupare förklaring av SEO ges i stycke 2.4.1.
Att publicera informationen via Internet ökar möjligheten att attrahera målgruppen till att besöka
företags hemsida (Järvinen & Taiminen, 2016).
2.2.2 Steg 2 - Konvertera besökare till leads
Efter att en användare besökt ett företags hemsida försöker man få denne att registrera sig på
diverse prenumerationer, som exempelvis nyhetsbrev (Boufim & Barka, 2016). Genom
insamling av data designar företag ett kontaktformulär som är anpassat till användaren där den
information som behövs för att återkoppla till användaren efterfrågas (Järvinen & Taiminen,
2016). De besökare som visar ytterligare intresse för företagen och registrerar sig kallar man för
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leads. Leads är en användare som företag lyckats identifiera sig med som i sin tur blir en
potentiell kund. (Boufim & Barka, 2016)
2.2.3 Steg 3 - Konvertera leads till kunder
Företag samlar information utefter vad deras leads efterfrågar. Hur mycket data som behövs
beror på hur lång köpprocessen är. Företag kan även i detta stadie använda sig utav web mining
teknik för insamling av data. De kan då få fram all den kontakt en potentiell kund haft från sitt
första besök av hemsidan. När tillräckligt med data samlats in försöker man konvertera leads till
kunder. (Boufim & Barka, 2016) Vidare är det vanligt att leads hastigt förlorar intresse om de
inte blir kontaktade under en viss tid. För att öka chansen att förhållandet leder till ett köp är det
viktigt att kontakta den potentiella kunden under snar framtid efter att de konverterats till leads.
För att påverka relationen mellan leads och företag skickar företagen anpassad information
utefter deras intressen, som i sin tur påverkar den potentiella kundens köpprocess. (Järvinen &
Taiminen, 2016) Boufim och Barka (2016) förklarar det som att informationen som skickas är
av en mer personlig karaktär.
2.2.4 Steg 4 - Skapa långsiktiga relationer
Man vill skapa långsiktiga relationer genom att skapa ett förtroende, vårda kunderna samt
uppdatera information och erbjudanden kontinuerligt. De långsiktiga relationerna kan i sin tur
leda till att kunder delar informationen via olika internetkanaler och på så sätt skapar en dialog
med andra användare. (Boufim & Barka, 2016)
2.4 Internetkanaler
Som tidigare nämnts används olika tillvägagångssätt inom inbound marketing för att sprida
information via olika Internetkanaler, bland annat sökmotoroptimering (SEO), sociala medier
och bloggar, vilka kommer att presenteras i kommande stycke.
2.4.1 Sökmotoroptimering (SEO)
Det är allt mer vanligt att konsumenter börjar sin köpprocess genom att söka svar på sina frågor
med hjälp av sökmotorer, som exempelvis Google. Detta gör att företag måste förstärka deras
synlighet online. SEO är en marknadsföringsteknik som företag använder sig utav för att få en
bra positionering i sökresultatet när användare söker efter information. Denna teknik ökar
sannolikheten för att konsumenter hamnar på företagens hemsida för att ta del av den information
de söker. (Opreana & Vinerean, 2015) Studier förklarar att användare läser information från de
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hemsidor som hamnar på den första sidan i ett sökresultat. Efter den tredje sidan sjunker antalet
besökare hastigt. (Bleoju et al., 2016) En topprankad hemsida kan få 33 procent fler besökare till
deras hemsida. (Royo-Vela & Hünermund, 2016) Man vill alltså få en hemsida att bli attraktiv
för att få en bra position och hamna högt upp i ett sökresultat (Patrutiu-Baltes, 2016). Royo-Vela
och Hünermund (2016) förklarar att genom att finna nyckelord som användare använder sig utav,
samt bygga länkar som kopplas till nyckelorden, förbättrar man sin position i sökresultatet och
därmed ökar synligheten för företag online. Hemsidans innehåll, hur ofta denna uppdateras, hur
populär den är globalt och söktid är andra faktorer som påverkar en sökmotors resultat (RoyoVela & Hünermund, 2016).
2.4.2 Sociala medier
Sociala medier är en bred kategori som består av olika plattformar, exempelvis Facebook,
Twitter, YouTube och Instagram (Witold, 2015). Royo-Vela och Hünermund (2016) förklarar
sociala medier som en tjänst individer använder för att bland annat konversera online med
varandra. Det är viktigt att ha i åtanke att användarna inte endast nyttjar en plattform, utan är
uppkopplade på olika plattformar i olika syften (Witold, 2015). Beroende på den information
man söker används olika typer av plattformar (Kaplan, & Haenlein, 2010). Är det en mer formell
konversation i fråga används exempelvis LinkedIn och skulle det vara en mer generell delning
av information används ofta sidor som Facebook (Kietzmann et al., 2011). Sociala medier kan
ses som en kostnadseffektiv möjlighet för företag att nå ut och starta en dialog med konsumenter
samt se inlägg de gillar eller inte (Opreana & Vinerean, 2015).
Användare avslöjar sin identitet via sociala medier genom att man delar med sig om personlig
information, som exempelvis namn, ålder, kön eller yrke. Identiteten kan också utformas utifrån
information de publicerar eller delar. Beroende på vilken plattform de använder tenderar dem att
uppge olika identiteter, exempelvis genererar LinkedIn en mer formell identitet än Facebook
(Kietzmann et al., 2011). Kietzmann et al. (2011) förklarar bland annat fem olika byggstenar
som bygger en användares identitet: kommunikation, delning, relationer, närvaro och rykte.
Dessa bör företag ta hänsyn till för att hitta potentiella kunder via sociala medier.
Kommunikation
Det finns olika anledningar till varför individer konverserar genom sociala medier. Det kan vara
att man söker sig till specifika sociala grupper eller vill uttrycka politiska åsikter. Vidare förklarar
författarna att via vissa plattformar visas inlägg under en kortare period. Exempelvis är Twitter
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en plattform där korta publiceringar sker mer frekvent till skillnad från en blogg där inläggen
tenderar att vara längre och mer utförligt förklarande. Innehållet och hur frekvent man lägger
upp uppdateringar har stor inverkan på hur företag analyserar konversationer. (Kietzmann et al.,
2011)
Delning
Delning står för i hur stor utsträckning användarna utbyter information med varandra där de i
många fall har en koppling till ett speciellt objekt. Det är stor skillnad på vilken av de olika
plattformarna informationen utbyts då de har olika användningsområden. Det är viktigt för
företag att identifiera och utvärdera vilka gemensamma objekt som för användares intressen
samman. (Kietzmann et al., 2011)
Relationer
En relation mellan användare menas vad det är som sammankopplar dem med varandra. Det kan
vara att man delar någon form av socialt objekt. En användares relationer till andra hänvisas
utefter hur många kontakter den har samt vilken position den har i nätverket. Användare med en
bredare och mer central roll i relationer tenderar till en större influenskraft av andra användare i
nätverket. (Kietzmann et al., 2011)
Närvaro
Närvaro handlar om i vilken utsträckning användare via sociala medier kan se ifall andra
användare är tillgängliga, både virtuellt och fysiskt. Genom virtuellt syns ifall andra användare
är uppkopplade på plattformen eller inte. Användare kan också ”checka in” på olika platser där
de befinner sig, vilket i sin tur ger den fysiska geografiska placeringen för användaren.
(Kietzmann et al., 2011)
Rykte
Beroende på vilken plattform som används kan en individs anseende uppfattas på olika vis. Detta
kan exempelvis avgöras beroende på antal följare, tittarsiffror eller gilla-markeringar. Det är
viktigt att företag väljer ut ett verktyg som kan mäta och utvärdera användarnas rykte. Företag
kan exempelvis mäta ett rykte genom hur många följare en användare har eller utgår från deras
omdömen. (Kietzmann et al., 2011)
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2.4.3 Bloggar
Bloggar är idag vanligt och används främst för att sprida sina tankar och åsikter (Kietzmann et
al., 2011). Artiklar som är publicerade på ett företags blogg har stor betydelse för vad
konsumenter får för bild om företaget. Bra kvalitet på innehållet som speglar konsumenternas
intresse ökar tilliten och lojaliteten hos konsumenter, medan dålig kvalitét där kommunikationen
framstår som oprofessionell kan skada bilden om företaget. Detta innebär att de artiklar företag
publicerar på deras blogg måste vara välskrivet och baserat på SEO analyser för att säkerställa
att materialet matchar det den utvalda publiken söker som i sin tur kan påverka konsumentens
köpbeslut. (Patrutiu-Baltes, 2016)
2.5 Teoretisk referensram
Litteraturen ger en översikt över begreppet web mining teknik och inbound marketing samt hur
processen fungerar. Genom kontinuerliga konversationer med målgruppen försöker företag nå
ut till dessa och skapa långsiktiga relationer (Opreana & Vinerean, 2015). För att göra detta
identifierar sig företag mot målgruppen och försöker matcha deras önskemål genom att använda
web mining teknik. Web mining teknik används för att analysera innehåll, struktur, länkar och
hur användarna navigerar sig på en hemsida. Inbound marketing delas in i fyra olika steg där det
första handlar om att attrahera den utvalda målgruppen med anpassad information. Detta görs
genom SEO, bloggar och sociala medier i syfte med att få målgruppen till företagens hemsida.
(Boufim & Barka, 2016) Andra steget handlar om att få kontaktuppgifter från besökarna för att
få möjligheten att kunna återkoppla till dessa (Järvinen & Taiminen, 2016). Uppger besökarna
deras kontaktuppgifter konverteras dessa till företagens leads (Boufim & Barka, 2016). I tredje
steget vill man konvertera leads till kunder. Det är viktigt att företag återkopplar till deras leads
med relevant information som är anpassat utefter deras preferenser (Järvinen & Taiminen, 2016).
I fjärde steget vill företag skapa en långsiktig relation med deras kunder genom att vårda
kunderna, skapa förtroende samt uppdatera information och erbjudanden kontinuerligt (Boufim
& Barka, 2016). Figur 1 nedan ger förklarar en förenklad och översiktlig bild över inbound
marketing processen.
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Figur 1: Inbound marketing process
Anpassad från: Hubspot (2017)
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3. METOD
I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet som använts för insamling av den data som
behövts för att besvara frågeställningen i föreliggande studie. Avslutningsvis redogörs kritik för
den valda forskningsmetoden samt faktorer som påverkar trovärdigheten i studien. Tabell 1 i 3.4
visar en sammanfattning av tillvägagångssättet.

3.1 Forskningssyfte
Med ett explorativt forskningssyfte söks en djupare förståelse för ett problem där frågor ställs
för att få en större insikt inom ett fenomen. Det finns tre olika tillvägagångssätt för att göra en
explorativ forskning, vilka är genom litteraturstudier, intervjua personer med expertis inom
området och intervjuer genom fokusgrupper. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009) Syftet med
föreliggande studier var att förmedla kunskap om hur små- och medelstora företag kan använda
sig utav inom inbound marketing. Då man ville ge en djupare förståelse för ett område med
begränsad kunskap har ett syfte av explorativ art använts. En litteraturstudie genomfördes för att
ge en djupare inblick inom fenomenet inbound marketing. Därefter utfördes intervjuer med
personer med expertis inom området för att göra det möjligt att svara på forskningsfrågan hur
företag kan implementera inbound marketing i sin marknadsföring.
3.2 Litteraturstudie
För att få svar studiens frågeställning har olika databaser använts för att få fram vetenskapliga
artiklar. Artiklarna har framtagits genom Luleå Tekniska Universitets Biblioteks sökruta samt
Google Scholar. För att ha fastställt att artiklarna är godkända har dessa har varit “peer-reviewed”
och därmed blivit granskade och godkända av forskare inom relevant ämne anses därmed som
tillförlitliga. Genom denna kontroll har det fastställts att litteraturen som redovisas i
litteraturöversikten är tillförlitlig. Nyckelord som använts vid sökningarna har varit: digital
marketing, inbound marketing, inbound marketing process, search engine optimization, social
media marketing och web mining technique.
3.3 Forskningsstrategi
Bryman och Bell (2013) pratar om två olika forskningsstrategier, vilka är kvantitativ och
kvalitativ. De förklarar bland annat den kvantitativa forskningsansatsen som en strategi där man
lägger betoning på kvantiteten av insamling och analys av data. Till skillnad från en kvantitativ
metod med fokus på siffror förklarar de den kvalitativa metoden som en strategi där fokus läggs
på ord och förståelse för ett fenomen. (Bryman & Bell, 2013) Det föll sig därför naturligt att

11

föreliggande studie skulle vara kvalitativ då syftet är att få en förståelse för hur små- och
medelstora företag kan använda sig utav inbound marketing. Fokus låg då på orden och inte på
kvantifierbara siffor.
Studien har tillämpat ett deduktivt angreppssätt. Med ett deduktivt angreppssätt förklarar
Bryman och Bell (2013) att man utgår från den existerande teorin och litteratur för att sedan
genom empiri kunna tolka och granska studiens resultat. Studien har därav utgått från tidigare
teorier inom inbound marketing och redogjort för hur företag kan implementera strategin i sin
marknadsföring.
3.4 Datainsamling
Då fokus låg på att få en förståelse utifrån respondentens perspektiv har insamlade data spelats
in samt transkriberats för att möjliggöra att göra en djupare analys. Vidare gav det möjligheten
att analysera hur respondenten svarade, vilket också hade viktig inverkan till dataanalysen.
3.4.1 Telefonintervju
Datainsamlingen genomfördes genom telefonintervjuer, vilka pågick i genomsnitt i 25 minuter.
Intervjuerna bestod av två intervjuare och en respondent. En av intervjuarna var mestadels passiv
och antecknade löpande under intervjun. Att genomföra intervjuerna över telefon valdes på
grund av den begränsade tidsramen samt företagens spridda geografiska placering. Vidare
genomfördes intervjuerna genom en kvalitativ semistrukturerad metod. Bryman och Bell (2013)
förklarar metoden som en flexibel dialog där respondenten har frihet att svara mer öppet, samt
att intervjuaren har frihet att ställa kompletterande frågor utefter de svar respondenten ger. Detta
gör att intervjun rör sig i olika riktningar, vilket är önskvärt i en kvalitativ intervju då intresset
är riktat mot respondentens ståndpunkter. Vidare förklarar författarna att det ger mer kunskap
om vad respondenten upplever och anser vara relevant. (Bryman & Bell, 2013)
Under en intervju kan respondenten påverkas av intervjuarens fysiska närvaro vilket kan leda till
att personen anpassar sina svar utefter vad denne misstänker att intervjuaren vill höra. Den
fysiska frånvaron över en telefonintervju reducerar risken då respondenten, förutom den fysiska
närvaron, även får möjligheten att bortse från faktorer som bland annat intervjuarens klass och
etnicitet. (Bryman & Bell, 2013)
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3.4.2 Intervjuguide
Telefonintervjuerna utgick från en tillämpad intervjuguide. Intervjuguiden utformades utefter de
fyra olika stegen inom inbound marketing som framtogs genom det teoretiska ramverket. Vidare
inkluderades frågor om web mining teknik, sökmotoroptimering och de olika Internetkanalerna.
De semistrukturerade intervjuerna gav möjligheten att röra sig mer fritt, vilket gjorde att även
områden utanför intervjuguiden berördes då ytterligare frågor ställdes utefter respondenternas
svar. Intervjuerna utgick från intervjuguiden där ytterligare frågor ställdes utefter
respondenternas svar. Intervjuguiden återfinns i Bilaga 1.
3.4.3 Inspelning och transkribering
Telefonintervjuerna spelades in för att i efterhand analysera hur respondenterna svarade på
frågorna för att få en bättre uppfattning om respondenternas inställning till frågorna och svaren.
Inspelningarna transkriberades för att komplettera de anteckningar som utfördes under intervjun.
Det transkriberade materialet skickades till respektive respondent för att korrigera eventuella
missuppfattningar samt få deras godkännande att publicera det insamlade materialet. Under en
av intervjuerna framkom känsliga uppgifter, vilket uppmärksammades efter att transkriberingen
skickats till respondenten. Denna data fick då raderas från materialet.
3.5 Urval
Studien har tillämpat ett målstyrt urval. Bryman och Bell (2013) förklarar det som ett urval där
relevanta deltagare väljs utefter de forskningsfrågor man utgår ifrån. Eftersom föreliggande
studie inriktar sig på små- och medelstora företag som verkar inom näthandeln och
klädbranschen, utgick urvalet av dessa kriterier. Vidare, eftersom syftet med studien var att
förmedla kunskap om hur företag kan använda sig utav inbound marketing ville man att urvalet
skulle vara aktiva inom marknadsföring över Internet. Tre olika företag valdes ut som uppfyller
de nämnda kriterierna. Vidare ansågs dessa företag som representativa då samtliga hade stort
fokus på marknadsföring, vilket observerades då de är synliga via många olika kanaler över
Internet. Dessa företag kontaktades och önskemålet om att få intervjua respondenter som besatt
på goda marknadsföringskunskaper efterfrågades. Detta för att få så bra kunskap som möjligt
om ämnet och därmed uppnå bästa möjliga resultat för att få svar på studiens forskningsfråga.
De efterfrågade respondenterna var tillgängliga hos respektive företag.
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Tabell 1: Metodsammanfattning
Komponent

Tillvägagångssätt

Forskningssyfte

Explorativt

Litteraturstudie

Användning av Luleå Tekniska
Universitetsbibliotekets sökruta, peer-reviewed

Forskningsstrategi

Kvalitativ med ett deduktivt angreppssätt

Datainsamling

Semi-strukturerade telefonintervjuer

Urval

Målstyrt urval

3.6 Dataanalys
När telefonintervjuerna genomförts avlyssnades inspelningarna och datainsamlingen
transkriberades. Därefter sorterades den datainsamling som inte var relevant för studien bort.
Transkriberingen skickades till respektive respondent för godkännande till att använda
materialet. Efter att respondenterna godkänt materialet applicerades datainsamlingen utefter de
fyra olika stegen inom inbound marketing processen. Eftersom intervjuerna utgick från
intervjuguiden som var utformad utefter den teoretiska referensramen och de fyra olika stegen
kunde respondenternas svar appliceras utan några större svårigheter. Empirin jämfördes och
analyserades med teorin för att särskilja likheter samt avvikelser. Analysen lade grunden till de
framtagna slutsatserna för studien.
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3.7 Etik
För att låta respondenterna känna sig bekväma under intervjun har man tagit stor hänsyn till de
etiska aspekterna gällande information, samtycke, konfidentialitet och anonymitet, nyttjande och
falska förespeglingar. Dessa aspekter är viktiga då man i föreliggande studie ville få en inblick
i hur företag arbetar med deras marknadsföringsstrategier.
v Informationskravet: Intervjuaren ska informerat respondenterna om undersökningens
syfte samt vilka moment som ingår.
v Samtyckeskravet: Respondenterna ska veta om att deltagandet är frivilligt och att de har
möjligheten att avbryta om de så önskar.
v Konfidentialitets- och anonymitetskravet: Uppgifter om de respondenter som ingår i
undersökningen ska hanteras med största möjliga konfidentialitet. Uppgifterna ska inte
vara tillgängliga för några obehöriga personer.
v Nyttjandekravet: Insamlade uppgifter om enskilda personer ska endast användas i
forskningsändamål.
v Falska förespeglingar: Intervjuaren ska inte ge respondenterna falsk eller vilseledande
information om undersökningen. (Bryman & Bell, 2013)
Innan varje intervju har samtliga kriterier förklarats för respondenterna. Varje respondent har
fått godkänna inspelningen av intervjun. De har också blivit informerade om att allt material
kommer behandlas under sekretess och endast användas för studiens syfte. Respektive
respondent har blivit erbjudna att få ta del av föreliggande studie om så önskas. Vidare önskade
alla respondenter att vara anonyma, samt vilket företag dessa representerade. Därför kommer
dessa personer och företag benämnas som Respondent 1 från Företag 1, Respondent 2 från
Företag 2 och Respondent 3 från Företag 3.
3.8 Kritik
I följande avsnitt redogörs kritik för studiens kvalitativa forskningsansats, datainsamling, samt
åtgärder som vidtagits för att motverka eventuella brister.
3.8.1 Validitet och reliabilitet
För att klargöra kvaliteten i en kvantitativ undersökning är validitet och reliabilitet två kriterier
som är viktiga att ta hänsyn till. Vid kvalitativ forskning hävdas det att dessa ska utvärderas och
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granskas genom andra kriterier. (Bryman & Bell, 2013) Lincoln och Guba (1985) ställer sig
kritiska till att validitet och reliabilitet direkt ska användas vid kvalitativ forskning, detta för att
genom dessa kriterier utgår man från att det endast finns en sann bild av den sociala verkligheten
och att denna kan komma fram genom dessa kriterier. När det gäller kvalitativ forskning är det
viktigt att de metoder och termer man använder för att värdera kvaliteten är specificerade.
Författarna menar att istället för en absolut verklighet kan det finnas flera skildringar av denna
verklighet. En kvalitativ studie ska istället värderas och bedömas genom kriterierna trovärdighet
och äkthet. Trovärdigheten byggs upp utav fyra delar bestående av tillförlitlighet, pålitlighet,
överförbarhet och möjlighet att styrka och konfirmera. Hur pass accepterad och trovärdig en
beskrivning av denna verklighet är mynnar ut i tillförlitlighets kriteriet och därigenom
trovärdigheten av en studie. (Lincoln & Guba, 1985) I denna studie har noggranna strategier
valts ut och aktiva åtgärder har genomförts för att på bästa sätt höja äktheten och trovärdigheten.
När intervjun blivit genomförd transkriberades denna med komplettering av inspelningen och de
löpande anteckningarna som gjordes under intervjun. Inspelning användes i syfte med att i
efterhand kunna lyssna ifall det skulle vara anteckningar som missats under intervjun.
Anteckningar under intervjun och den omfattande transkriberingen gjordes i med syfte att öka
trovärdighet och äkthet. När transkriberingen blivit färdigställd använde vi oss utav en så kallad
respondentvalidering. Respondentvalidering kan förklaras genom att respondenten efter
intervjun får ta del av det insamlade materialet, i detta fall transkriberingen, och därefter
godkänna att intervjuaren uppfattat det insamlade materialet på ett korrekt sätt (Bryman & Bell,
2013).
3.8.2 Subjektivitet
Enligt Bryman och Bell (2013) tenderar ett kvalitativt resultat till att bygga på ett personligt
förhållande med respondenterna som etablerats under undersökningsprocessen. Som tidigare
nämnts har datainsamlingen skett över telefonintervjuer. Eftersom dialogerna inte skedde genom
fysisk närvaro uppstod en viss distans mellan intervjuaren och respondenten. Då ingen personlig
kontakt skedde reducerades risken att etablera ett personligt förhållande mellan parterna.
3.8.3 Generalisering
Eftersom kvalitativa forskningar är baserade på få ostrukturerade intervjuer eller observationer
är det svårt att generalisera resultatet i andra situationer (Bryman & Bell, 2013). De menar att
resultatet inte är representativt för alla andra situationer. Vidare förklarar författarna att resultatet
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i en kvalitativ undersökning genereras till teorin i stället för populationer. Det är “kvaliteten på
de teoretiska slutsatser som formuleras på grundval av kvalitativa data som är det viktiga vid
bedömning av generaliserbarheten” (Bryman & Bell, 2013, p. 417). Det kvalitativa resultatet i
föreliggande studie är alltså inte representativt för alla små- och medelstora näthandelsföretag i
hela Sverige, men det kan ge en generell insikt i hur företag kan implementera inbound marketing
i sin marknadsföring.
3.8.4 Transparens
Enligt Bryman och Bell (2013) tenderar den kvalitativa metoden att vara transparent kring
beskrivandet av hur en undersökning planerats samt genomförts. De nämner att bakgrunden till
valet av respondenter är transparent och en utvecklad beskrivning är önskvärt. Vidare är det ofta
oklart hur forskare gått tillväga, alltså hur dataanalysen är genomförd, för att få fram sina
slutsatser. (Bryman & Bell, 2013)
En tydlig beskrivning har givits i urvalsprocessen där valet av företag och respondenter skulle
uppfylla specifika kriterier. Processen har förklarats stegvis där man först valde företag som
uppfyllde urvalskriterierna och därefter respondenter. Därmed anses föreliggande studie som
transparent.

3.8.5 Telefonintervju
Som tidigare nämnts har insamling av datamaterial utförts genom telefonintervjuer, vilket valdes
på grund av den begränsade tidsramen samt respondenternas spridda geografiska placering.
Bryman och Bell (2013) förklarar att det kan vara en nackdel att genomföra telefonintervjuer då
det hindrar intervjuaren att se ansiktsuttryck och gester från respondenten, vilket kan leda till en
missvisande uppfattning. Då intervjuerna i föreliggande studie transkriberades och därefter
skickades till respektive respondent för godkännande av materialet ökade chansen att korrigera
eventuella missuppfattningar som kan ha skett.

Bryman och Bell (2013) förklarar också att man förlorar möjligheten till att uppvisa foton och
modeller samt ge en beskrivande förklaring till ett koncept under en telefonintervju. För att
motverka detta skickades intervjuguiden i förhand till respektive respondent. Detta gav
respondenterna möjligheten till att granska upplägget av intervjun samt få en uppfattning om
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ämnet. Vidare uppmanades respondenterna till att återkoppla ifall eventuella oklarheter skulle
uppstå.

En inspelad intervju kan påverka respondentens svar då risken finns att denne överväger ordval
på grund av oron över inspelningen (Bryman & Bell, 2013). Innan intervjun klargjorde
intervjuaren att det inspelade materialet behandlas under sekretess och gjordes endast i syfte för
att i efterhand få med det material som ansågs vara nödvändig för studien. Vidare klargjordes
också att transkriberingen skulle skickas till respondenten för att få ett godkännande innan
materialet användes.
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4. EMPIRI
I följande avsnitt presenteras datainsamlingen från respektive telefonintervju. Avsnittet är
uppdelat utefter de fyra olika stegen i inbound marketing processen som nämnts i teorin. Tabell
2 visar en överskådlig bild av respondenterna för det insamlade datamaterialet. Vidare visas
intervjuguiden som användes under respektive intervjun i Bilaga 1.
Som tidigare nämnts valde samtliga respondenter och det företag de representerade att vara
anonyma i föreliggande studie och kommer därmed att benämnas som Respondent 1 från Företag
1, Respondent 2 från Företag 2 och Respondent 3 från Företag 3. Samtliga respondenter arbetar
på relativt nystartade företag där alla registrerades för mindre än 15 år sedan och har mindre än
40 anställda. Detta är visualiserat i Tabell 2.
Tabell 2: Respondentsammanfattning
Respondent

Erfarenhet inom

Tjänst

Företag

Företagsinformation

marknadsföring
Registreringsår:
Respondent 1

17 år

Online marketing

Företag 1

manager

<15 år sedan
Antal anställda: 30-40
Registreringsår:

Respondent 2

3 år

E-commercial

Företag 2

online marketing

<fem år sedan
Antal anställda: 10-20

manager
Registreringsår:
Respondent 3

5 år

VD

Företag 3

>fem år
Anställda: 0-10
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4.1 Steg 1 - Attrahera besökare
De intervjuade respondenterna ser identifieringen av målgruppen som en viktig del för att
synas via olika kanaler och för att få användarna att hitta till hemsidan. Det finns verktyg man
kan använda för att se generella sökmönster för olika användare på Internet. Vidare förklarar
respondenterna Google Analytics som ett program där de gör dataanalyser för att bland annat
se besökarnas användarmönster. Det finns också olika system där de kan segmentera
målgruppen med ålder, kön, intressen, geografisk placering etcetera.
Respondent 1:
“Google Analytics ger oss en del demografisk data som ålder och kön… Även
när vi kör en kampanj på exempelvis YouTube så kan vi se vilka intressegrupper
som har fungerat bäst, att de kanske är intresserade av exempelvis sport och då
kan vi se att sport är något som vi ska satsa på mer på i framtiden.”
För att skapa uppmärksamhet hos målgruppen använder sig företagen bland annat utav SEO.
Med SEO får man organisk trafik, det vill säga företagen betalar ingen motpart som driver
trafiken till hemsidan, utan de anpassar informationen på hemsidan så att kunderna ska hitta just
deras hemsida.
Respondent 3:
“Google har regler där de rankar olika hemsidor. Om du skriver in ‘Adidas sko’
hamnar de sidor högst upp som har det mest relevanta innehållet för det. Då
gäller det att bli så relevant som möjligt, så man har mycket information om
Adidas och skor… Google vill visa så relevanta sökresultat som möjligt. Dem vill
vara den bästa sökmotorn.”
Respondent, 2:
“Ja, vi använder oss av SEO. Inte i den utsträckningen vi vill men vi kommer bli
bättre framöver. Vi jobbar väldigt mycket visuellt, så vi har mycket bilder och
filmer. Det slår ju inte lika bra ‘SEO-mässigt’... Vår styrka är på sociala medier
där våra kunder finns, så vi behöver inte riktigt lägga så extremt mycket tid och
energi på SEO. Vi vill ju självklart vara bra där också men vi satsar mer på
sociala medier.”
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Respondent 1 berättar att för att synas ännu mer över Internet har de även en inspirationssida på
deras hemsida där de publicerar olika artiklar.
Respondent 1:
“Där lägger vi upp alla reportage, artiklar om hur man gör rent sina skor och
allt möjligt. Syftet med det är delvis att skapa innehåll så att när folk söker landar
de hos oss.”
Företagen använder också kommunikationskanaler som exempelvis Instagram,
Facebook, Snapchat och YouTube. De förklarar Instagram som en kanal där de bygger
varumärket och ger inspiration. Detta gör dem även på Facebook, men där kan de även
publicera annonser för att konvertera till ett köp.
Respondent 3:
“Det går inte att driva köp på Instagram på samma sätt som på Facebook där
man kanske jobbar med mer köpdrivande kampanjer och köpdrivet innehåll, det
gör man inte på Instagram.... Det går ju inte att klicka på bilder och köpa grejer.
Där bygger vi varumärket.”
När företag annonserar olika kampanjer, på exempelvis Facebook, är det vanligt att de inte vill
rikta den mot en bred målgrupp. De använder då olika verktyg för att segmentera kampanjen till
en viss målgrupp på marknaden.
Respondent 3:
“Du kan segmentera kampanjerna på olika sätt, till exempel geografi, kön eller
beroende på vad man like:ar på Facebook. Sedan gäller det att optimera dem.
Man kanske märker att 26 åringar i Örebro klickar och köper grejer. Man kan
då allokera budgeten till det segmentet… Då betalar vi för att det ska dyka upp i
den här utvalda målgruppen.”
Vidare använder företag Snapchat som kommunikationskanal. Eftersom att det är en
relativ ny social plattform har det inte riktigt expanderat bland företag att använda sig
utav denna. Trots detta är Snapchat, efter Instagram, Företag 2 vanligaste
kommunikationskanal.
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Respondent 2:
“Jag förstår att inte så många jobbar med det, det är väldigt nytt fortfarande och
väldigt svårt. Jag menar Snapchat för mig är att man följer sina polare och
skickar roliga klipp till varandra. Det är nog väldigt svårt för företag att hitta en
bra personlighet där… Snapchat, i alla fall vi, jobbar mer med att försöka
underhålla. Det kan vara ‘behind the scenes’, ‘följ med modellen på plåtning’,
‘följ med oss när vi åker utomlands’ och så vidare. Det är lite mer underhållande
innehåll.”
För att synas bland användare på Internet använder företag också YouTube. Till skillnad från
Snapchat blir publiceringar via YouTube mer redigerade då man inte har möjligheten att redigera
klipp via Snapchat i lika stor utsträckning.
Respondent 2:
“YouTube gör man mer videoklipp som är redigerade och lägger på musik. Det
känns väldigt ’reklamigt’ medan på Snapchat så ‘snapchatar’ du ‘in the moment”
Respondent 1:
“På YouTube är det reklamfilmer men det är en del behind the scenes och
dokumentärer om exempelvis någon som bor i Los Angeles, hur han handlar
kläder och sånt där. “
För att synas bland användare på Internet använder sig företagen också influencers som
publicerar inlägg om företagens produkter. Det är viktigt att företagen väljer rätt influencers som
passar deras målgrupp. Exempelvis Företag 3 som fokuserar på kvinnor mellan 15 och 25 år och
väljer därför influencers med många följare i den specifika målgruppen. I och med att företaget
fokuserar på Sverige är det då också viktigt att deras influencers användarbas finns i Sverige och
därmed befinner sig på rätt marknad. Vidare försöker företagen också kombinera deras
influencers med antal följare samt deras engagemangsgrad.
Respondent 2:
“Självklart är följare viktigt, men jag tror många ser att om en profil har 1 00000
följare och får i snitt 1 000 likes per bild, och en annan har 50 000 följare och
får 5 000 likes per bild, då tror jag den med 5 000 likes är mer värdefull än den
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med 1 000 likes även om den har fler följare. Då har den lite mer ‘engagement’.
Jag tror mycket vikt ska läggas vid ‘engagement’ så att personens följare är
engagerade och gillar kontot.”
Vanligtvis har företag avtal med sina influencers. Avtalen kan se ut på olika vis där exempelvis
personen får en produkt som företaget vill att den ska skriva recensioner om och koppla
produkten till företaget. Det kan också vara att utöver produkten får denne även betalt eller en
viss procent på köpet om deras följare köper produkten från företaget.
4.2 Steg 2 - Konvertera besökare till leads
För att konvertera besökare till leads använder sig majoriteten av de medverkande företagen utav
nyhetsbrev som de vill att besökarna ska registrera sig på. Registreringen sker genom att det
visas ett separat fönster på hemsidan, en så kallad “pop-up”. Det är här viktigt att visa relevant
information som motiverar kunden till att registrera sig, samt att den känner att det finns
mervärde att spendera tid på hemsidan och vill återkomma.
Respondent 3:
“När man hamnar på hemsidan har vi en ‘pop-up’. Registrera dig på våra
nyhetsbrev och få X procent rabatt. Det brukar man ha som ett första möte.”
Företag 1 förklarar att de inte fokuserar lika mycket på detta steg då de inte har något system där
de samlar in mailadresser på samma sätt. Detta sker först i samband med när en kund genomför
ett köp, men Respondent 1 berättar att det eventuellt är en strategi de bör implementera. Dock
berättar Respondent 1 att de använder sig utav en annan strategi för att försöka öka intresse hos
potentiella kunder.
Respondent 1:
“När man hamnar på vår hemsida för första gången kommer det upp en ‘popup’ som säger: ‘Följ oss på Instagram så får du X procent på ditt köp’... Det är
väl ett lead skulle man kunna säga, men vi får ju inte deras kontaktuppgifter. “
Vidare använder sig företagen utav retargeting där de som varit inne på deras hemsida ser
företagens erbjudanden på andra hemsidor.
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Respondent 3:
“Om du surfar in på en sida så står det ju alltid numera “Accepterar du
cookies?”, då taggas du så att man kan följa dig. Då när du är på någon annan
hemsida får du upp erbjudanden från sidor som du har besökt. “
Med retargeting kan alltså företagen följa de användare som besöker deras hemsida
vidare till andra hemsidor. Då syns företagens erbjudanden och kampanjer även på dessa
hemsidor och användarna blir i sin tur påminda om företaget och kan återvända till till
deras hemsida. Vidare kan företagen även med denna metod anpassa dessa erbjudanden
utefter användarens preferenser.

4.3 Steg 3 - Konvertera leads till kunder
För att få tillbaka företagens leads till hemsidan uppdaterar företagen informationen på hemsidan
kontinuerligt. I vissa fall brukar de ge inspiration och guidande innehåll där de visar de senaste
trenderna för att det ska generera köp. Vidare är det är vanligt att företagen anpassar utskicken
av nyhetsbrev utefter användarnas beteenden, exempelvis om de visat intresse för ett speciellt
varumärke eller kategori.
Respondent 3:
“Ibland har vi ett väldigt transaktionellt nyhetsbrev, det vill säga vi vill att det ska
generera köp. Då gäller det att jobba med väldigt tydliga ‘calls-to-action’ som vi
kallar det så att det exempelvis är tydliga köpknappar där det står ‘köp här’, ‘gå
till rea’. Då gäller det att ha tydliga sådana direktlänkar för att kunden ska hamna
i ‘köp-mood’ så att det ska vara enkelt för kunden och att konvertera den till ett
köp.”
Respondent 2:
“Hemsidan uppdaterar vi hela tiden. Det är nyheter varje dag, nya kampanjer
varje vecka och vi får tillbaka dem till hemsidan via nyhetsbreven eller sociala
medier.”
Respondent 1 berättar att Företag 1 ingår i en koncern och att de ibland använder sig utav deras
maillistor för att nå ut till nya kunder. De segmenterar då maillistan utefter koncernens senaste
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manliga kunder då Företag 1 endast riktar sig mot herrar. Vidare arbetar företaget med generösa
erbjudanden till deras potentiella kunder där de publicerar kampanjer via deras olika kanaler.
Respondent 1:
“När vi riktar oss mot nya kunder är det nästan alltid någon form av rabattkod.
40 procent på en vara eller 200 kronor om de handlar för 400 kronor. Det är
väldigt generöst med tydligt budskap och det är inte inspiration på det sättet. Det
är mer klicka och köp, väldigt taktiskt och taktiska kampanjer. “
Vidare berättar Respondent 1 att Företag 1 använder Google Analytics för att spåra användare
som lagt produkter i sin kundkorg men inte avslutat köpet. De skickar då ut ett mail som en
påminnelse till att avsluta köpet, vilket kallas för “Abandoned Basket Email”.
Företagen använder retargeting även i det här steget då de potentiella kunderna ser kampanjer på
andra hemsidor de besöker. Dessa kampanjer gör att användarna ser erbjuden som lockar dem
tillbaka till företagets hemsida och som i sin tur eventuellt kan leda till ett köp.

4.4 Steg 4 - Skapa långsiktiga relationer
För att få återkommande kunder förklarar Respondent 3 att det är viktigt att hela köpprocessen
fungerar från det att en användare besöker företagets hemsida till att de hittar sina produkter och
genomför ett köp. Det är också viktigt att logistiken fungerar friktionsfritt för att kunden ska få
hem sitt paket med tydlig kommunikation, säkra leveranser samt att produkterna är felfria.
Det finns olika metoder företagen kan använda sig utav för att behålla sin kundkrets. Bland annat
uppdaterar företagen deras nyhetsbrev och kampanjer kontinuerligt för att få återkommande
kunder. Som tidigare nämnts har Företag 1 en inspirationssida där de publicerar intressant
material till deras besökare som ökar chanserna att besökare hamnar hos dem via SEO-sökningar.
Vidare förklarar Respondent 1 att de även vill skapa material så användare besöker sidan för att
endast läsa artiklar utan att de nödvändigtvis köper produkter, och på så sätt bygga ett långsiktigt
förtroende.
Vidare använder företag olika lojalitetsprogram för att få återkommande kunder. Kunder
kan på olika vis samla poäng och få rabatt på varor, tillgång till olika reor eller
produktsläpp i förtid. Företag 3 ska implementera ett lojalitetsprogram där deras kunder
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kan introducera företagets produkter för andra användare. Om dessa användare sedan
köper produkten får kunden som introducerade produkten poäng som de sedan kan
använda vid nästa köp hos Företag 3.
Respondent 3:
“Vad vi kommer att ha är i vår app, där vill vi att användarna ska producera eget
innehåll. Kunden tar en bild på sin tröja och taggar den. Då kommer det vara att
kunden lägger upp en produkt och någon annan köper den så kommer vi spåra
det och ge kunden poäng. Det kommer att bli lojalitetsprogrammet. Det är viktigt
att ha något sådant.”
Som tidigare nämnts finns verktyg för att se den trafik som sker över företags hemsida. Genom
dessa verktyg ser de hur stor andel som kommer in på första sidan, hur många som går vidare till
en produktsida, hur många som går vidare till kassan och hur många som droppar av. Man
försöker förstå var i processen användaren droppar av och försöker göra förbättringar för att
behålla dem.
Respondent 2:
“Det är jätteviktigt egentligen. Vi kan ju dra hur mycket trafik som helst till
hemsidan men så länge dem inte klickar dit vi vill att dem ska klicka så är det
ingen mening. Det analyserar vi väldigt mycket. Alla besökare, hur de beter sig
och vad vi kan göra bättre.”
I tabell 3 nedan så ges en översiktlig bild över hur respektive företag arbetar i respektive
steg.
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Tabell 3: Empirisammanfattning
Steg

Företag 1

Företag 2

Företag 3

Steg
1

SEO
Sociala medier
Influencers

SEO
Sociala medier
Influencers

SEO
Sociala medier
Influencers

Steg
2

“Pop-up” följning på
Instagram
Retargeting

Nyhetsbrev
Retargeting

Nyhetsbrev
Retargeting

Steg
3

Kampanjer
“Abandoned
Email”
Maillistor
Retargeting

Kampanjer
Basket Nyhetsbrev
Retargeting

Kampanjer
Nyhetsbrev
Retargeting

Steg
4

Inspirationssida

Lojalitetsprogram under
utveckling
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Lojalitetsprogram under
utveckling

5. ANALYS
I detta avsnittet kommer vi koppla och analysera den teoretiska referensramen som
presenterades i kapitel två mot den insamlade empirin som presenteras i kapitel fyra för att
besvara frågeställningen ”Hur implementerar företag inbound marketing i deras
marknadsföring?”. Även detta avsnittet är uppdelat utefter de olika stegen som ingår i inbound
marketing där vi i varje steg analysera kring hur företag går tillväga på de olika sätten.
5.1 Web mining teknik
Teorin nämner att företag analyserar datamönster genom att använda sig utav web mining teknik
(Boufim & Barka, 2016). Med hjälp utav web mining teknik kan företag skapa en attraktiv
hemsida med en tilltalande design och tydlig struktur. Detta gör dem genom att analysera web
data för att förstå hur innehållet och strukturen på en hemsida är kopplade till varandra samt hur
besökare navigerar sig över hemsidan (Lee & Shiu, 2004).
För alla respondenter i föreliggande studie var det en väldigt viktig del för företagen att förstå
användarnas beteendemönster. Alla respondenter berättar att företagen använder sig utav web
mining teknik genom bland annat programmet Google Analytics där de gör dataanalyser och
identifierar sig mot sin målgrupp. Dataanalyserna som görs inkluderar samtliga web mining
tekniker, vilka är web usage mining, web content mining och web structure mining. Genom web
usage mining analyseras data om hur användarna har navigerat sig på en hemsida (Boufim &
Barka, 2016). Detta ger företagen möjligheten att uppfatta målgruppens preferenser och kan
anpassa informationen i deras kommunikationskanaler utefter dessa. Web content mining
innefattar dataanalyser om innehållet på hemsidan som består utav bland annat text, bilder och
videos (Boufim & Barka, 2016). Företagen anpassar då innehållet för att skapa en tydlig och
tilltalande hemsida. Med web structure mining analyseras strukturen mellan länkar (Lee & Shiu,
2004). Genom dessa dataanalyser kan företagen förbättra strukturen mellan länkarna på
hemsidan så att deras besökare enkelt kan navigera sig.
Företag kan alltså se all trafik och beteendemönster som sker över deras olika
kommunikationskanaler. Genom att göra dessa dataanalyser kan företag anpassa sin
marknadsföring utefter målgruppen. Företagen kan också se vart målgruppen finns geografiskt
samt från vilka kanaler trafiken kommer ifrån. Att anpassa innehållet i marknadsföringen utefter
geografisk plats och via vilka kanaler optimerar möjligheten för företag till att nå sin specifika

28

målgrupp. Företag måste alltså kontinuerligt göra dataanalyser och anpassa innehållet därefter
för att i framtiden nå ut till nya besökare till hemsidan.

5.2 Steg 1 - Attrahera besökare
För att attrahera besökare till företags hemsida börjar företag med att genomgå dataanalyser där
de identifierar sig mot målgruppen i syfte till att publicera relevant information. Företag försöker
nå den utvalda målgruppen genom att publicera innehållet på deras hemsida eller blogg. Med
hjälp av sökmotoroptimering och sociala medier sprids informationen till användare på Internet.
(Boufim & Barka, 2016) Vidare i detta avsnitt presenteras metoderna och de olika kanalerna
inom inbound marketing och hur företagen använder sig utav dessa.
5.2.1 Sökmotoroptimering (SEO)
Teorin förklarar att SEO är en teknik som företag använder för att få en så bra positionering som
möjligt i ett sökresultat. En topprankad hemsida kan få fler besökare (Opreana & Vinerean, 2015)
och det som påverkar ett sökresultat är nyckelord som användarna använder sig utav samt
uppdateringar av innehållet på hemsidan (Royo-Vela & Hünermund, 2016). Majoriteten av
respondenterna lägger stort fokus på SEO med engagemang på att anpassa innehållet de
publicerar genom att koppla relevanta och aktuella nyckelord till innehållet. Därav uppdaterar
företagen innehållet frekvent i deras olika kommunikationskanaler för att få en så bra placering
som möjligt genom att inkludera aktuella sökord.
Som nämnts i empirin innehåller Företag 2 hemsida mer visuellt innehåll än textat, och de lägger
därmed inte lika stort fokus på SEO genom att identifiera dessa nyckelord. Eftersom Företag 2
arbetar mer med bilder och filmer på deras hemsida uteblir den trafik som skulle kunna fångas
upp med mer textat innehåll. Detta har Företag 2 uppmärksammat, vilket också framkommer i
empirin, och kommer utveckla det textade innehållet parallellt med det visuella. Detta leder
troligtvis till att Företag 2 fångar upp ytterligare besökare till deras hemsida då den rankas högre
i sökresultatet. Eftersom det är aktuella ord som påverkar ett sökresultat genom SEO är det
viktigt att Företag 2 är uppdaterade på vad deras målgrupp söker efter, vilket gäller generellt sätt
för företag i allmänhet som använder sig utav detta.
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5.2.2 Sociala medier
Det finns olika plattformar inom sociala medier där användare är uppkopplade på olika
plattformar i olika syften (Witold, 2015). Detta gör att företagen anpassar innehållet de publicerar
beroende på plattform (Kaplan & Haenlein, 2010). Empirin bekräftar detta då alla respondenter
använder Instagram som en kanal där de bygger sitt varumärke och ger inspiration. Vidare
förklarar respondenterna att Facebook används för mer köpdrivet innehåll där de publicerar
annonser och kampanjer. Det finns en liknande skillnad mellan innehållet på Snapchat och
YouTube. En av respondenterna berättar att de använder Snapchat som en kanal där de publicerar
inlägg av en mer underhållande och oredigerad karaktär till skillnad från Youtube. Man kan då
säga att Snapchat, liksom Instagram, används mer för att bygga förtroende och ge inspiration
och YouTube samt Facebook används mer i säljande syfte.
Att företag använder olika kanaler i olika syften kan anses bero på tre olika anledningar. För det
första kan det bero på att användarna använder kanalerna i olika syften och företag måste därmed
anpassa informationen utefter detta. För det andra beror det på att möjligheten att länka hemsidan
till en plattform är begränsad. För det tredje skulle publiceringar i endast säljande syfte kunna ge
en negativ effekt hos den potentiella kunden. Publicerade inlägg av endast en säljande karaktär
kan uppfattas som om företaget endast är intresserade av försäljning, vilket kan tendera till att
kunden inte får något förtroende för företaget. Därmed skapas inget långsiktigt förhållande
mellan parterna.
Byggstenar för att skapa identitet
Teorin förklarar fem olika byggstenar som skapar en användares identitet på olika kanaler
(Kietzmann et al., 2011). Utifrån empirin kan vi koppla hur företagen applicerar dessa
byggstenar till deras marknadsföring.
Kommunikation
Genom teorin framkommer det att beroende på plattform visas publiceringar under olika lång tid
och att innehållet varierar mellan olika plattformar (Kietzmann et al., 2011). Exempelvis berättar
en av respondenterna om deras inspirationssida där de publicerar artiklar och råd till deras
kunder. Detta kan liknas med publiceringar som är mer utförliga och förklarande till skillnad
från publiceringar genom exempelvis Snapchat där Respondent 2 förklarar det som en kanal där
de publicerar händelser som är mer ”in the moment”.
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Att publiceringar visas under olika lång tid i olika kanaler kan också vara en anledning till varför
företag gör uppdateringar i deras kommunikationskanaler då de vill visa aktuellt material.
Kontinuerliga uppdateringar av publiceringar gör att inläggen hamnar överst i olika flöden, vilket
leder till att företag är ständigt synliga för användare. Vidare finns det en anledning till varför
företag varierar innehållet i deras publiceringar beroende på plattform, då de är olika
konversationer mellan användare som sker genom olika kanaler.
Delning
Enligt teorin bör det finnas ett gemensamt objekt som sammankopplar användare för att de ska
utbyta information med varandra. Existerar inget gemensamt objekt blir det inget utbyte av
kommunikationen. (Kietzmann et al., 2011) Även här spelar identifieringen av företagets
målgrupp en viktig roll för att hitta det gemensamma objekt som för personers intressen samman.
Exempelvis riktar sig Företag 1 mot herrar med ett modeintresse, detta är då målgruppens
gemensamma objekt.
Att förstå målgruppens gemensamma objekt, i det här fallet kläder, kan leda till att företags
publiceringar blir delade bland användarna och det startas en konversation kring det
gemensamma objektet. Dessa delningar och konversationer kan resultera till en synergieffekt för
företagens publiceringar och därmed nå ut till fler användare på plattformen som sammankopplas
till objektet.
Relationer
Sociala objekt sammankopplar användarna och skapar en relation där det sociala objektets
influenskraft påverkas av hur bred och central roll denne har bland användarna. Det är därför av
stor vikt att företag hittar dessa sociala objekt så att deras användare blir inspirerade av deras
influenskraft. (Kietzmann et al., 2011) Respondent 2 förklarar i empirin att det är vanligt att
företag försöker nå influencers utifrån deras följarantal och engagemangsgrad, både hos
profilerna och dess följare. En väl utvald profil skulle även i denna beståndsdel kunna resultera
till en synergieffekt där deras följare får en anknytning till företagen. Beroende på hur starkt
influenskraft profilen har på sina följare kommer detta att avspegla hur starkt relationen blir
mellan följarna och företagen. Vid en stark influenskraft på sina följare kommer detta leda till
en starkare relation än ifall profilen har en svag influenskraft.
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Närvarande
Teorin förklarar att det är viktigt för företag att ta hänsyn till var användarna befinner sig samt
hur aktiva de är via de olika kanalerna (Kietzmann et al., 2011). I empirin förklarar Respondent
3 att de kan segmentera deras kampanjer till specifika geografiska områden samt till de kanaler
där användarna är mest aktiva.
Skillnader i aktivitetsgrad beroende på var användarna är samt skillnader mellan olika kanaler
kan vara viktigt för företag att vara medvetna om och arbeta utifrån detta. Det kan vara mer
lönsamt att använda sig av en kanal som är mer populär med mycket trafik än många olika
kanaler där det är mindre trafik. Alltså när företag anpassar deras publiceringar genom rätt kanal
i rätt område kan det öka chansen till att de potentiella kunderna får ta del av informationen i
större utsträckning.
Rykte
En individs rykte kan variera på olika plattformar. Detta kan bero på antal följare, visningar och
“gilla-markeringar”. Vidare beskriver teorin att det är viktigt för företag att använda verktyg för
att mäta dessa rykten på de olika plattformarna. (Kietzmann et al., 2011) I denna beståndsdel kan
man koppla företagens val av influencers. Att välja influencers med stor följarkrets och hög
engagemangsgrad inom företags målgrupp kan leda till att spridningen av publiceringar sker i en
större utsträckning till potentiella kunder. Därmed ger det företag möjligheten att synas och
introducera nya besökare till deras hemsida.
5.2.3 Bloggar/Influencers
Teorin förklarar att det är vanligt att bloggar används för att sprida tankar och åsikter samt skapa
en bra bild om företaget. Detta kan generera att skapa ett förtroende hos konsumenterna.
(Kietzmann et al., 2011) Ingen av de medverkande företagen i föreliggande studie använder sig
utav en egen blogg. Dock berättar en av respondenterna att deras företag använder sig utav en
inspirationssida där de publicerar artiklar och råd till deras kunder. Detta gör de för att skapa
inspiration och tillit men även för att matcha nyckelord för att öka trafiken till deras hemsida.
Istället för att ha en egen företagsblogg använder sig alla företagen utav influencers som skriver
om företagen och deras produkter. Som tidigare nämnts är deras influencers utvalda efter deras
följarantal och engagemangsgrad inom företagens målgrupp.
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Inlägg bör vara välskrivna och baserade på SEO analyser (Patrutiu-Baltes, 2016). Företag bör
därför be deras influencers att inkludera dessa specifika ord i deras inlägg. Därmed ökar
möjligheten att deras profil får en bra placering i sökresultatet och att användarna därmed hittar
bloggen samt får ta del av informationen. Användarna kan då få inspiration och navigera sig
vidare till företagets hemsida från bloggen. De användare som kontinuerligt följer deras
influencers gillar oftast vad de skriver om, och kan på så sätt automatiskt få en god bild om
företaget och dess produkter.

5.3 Steg 2 - Konvertera besökare till leads
För att konvertera besökare som hamnar på företagens hemsida försöker de få dem till att
registrera sig på diverse prenumerationer (Boufim & Barka, 2016). Syftet med detta är att man
vill återkoppla till besökarna med anpassad information (Järvinen & Taiminen, 2016). Teorin
förklarar också att de besökare som registrerar sig blir företagens leads som de har lyckats
identifiera sig med och som i sin tur blir en potentiell kund (Boufim, & Barka, 2016).
Empirin beskriver att det är vanligt att företag använder sig utav nyhetsbrev. De användare som
för första gången hamnar på företagets hemsida får upp en “pop-up” där företagen erbjuder en
rabattkod på deras första köp i utbyte mot den potentiella kundens kontaktuppgifter. Skulle detta
utbytet ske konverteras dessa besökare till företagens leads. Företagen får därmed möjligheten
att skicka nyhetsbrev där de anpassar innehållet utefter deras leads preferenser där de använder
sig utav Google Analytics för att analysera dessa.
Företag 1 använder sig utav en “pop-up” där deras besökare får en rabattkod i utbyte för att de
följer företaget på Instagram. Även om företaget inte får besökarnas kontaktuppgifter efter att de
följer företaget på Instagram ger det ändå företaget en ingång till dess sfär då besökaren får ta
del av inspirationen företaget publicerar. Därmed kan man säga att båda parterna drar nytta av
detta utbyte trots att inga personliga kontaktuppgifter utbytts. Nackdelen med denna metod är att
företaget inte får möjligheten att skicka anpassad information utefter den specifika besökarens
preferenser som man får när man använder sig utav nyhetsbrev.
Företagen använder sig också utav retargeting där de kan följa med de som besöker deras
hemsida. Som tidigare nämnts kan då dessa användare ta del av företagens erbjudanden och
kampanjer även när de besöker andra hemsidor. Även här får företaget inga personliga

33

kontaktuppgifter av besökaren och blir därmed inte ett direkt lead. Däremot kommer besökarens
användarmönster kunna analysera genom Google Analytics och företag kan då anpassa
personliga erbjudanden trots att inget utbyte av kontaktuppgifter har skett. Det som anses positivt
med retargeting är att det ger företag möjligheten att nå ut till de besökare som inte registrerat
sig på nyhetsbrev.
5.4 Steg 3 - Konvertera leads till kunder
För att konvertera leads till kunder skickar företag anpassad information till deras leads för att
påverka köpprocessen. Det är viktigt att företag kontaktar deras leads inom snar framtid då de
annars tenderar att förlora intresset. (Järvinen & Taiminen, 2016) Vidare samlar företagen
information om vad deras leads efterfrågar där de använder sig utav web mining teknik (Boufim
& Barka, 2016).
De intervjuade respondenterna berättar att de gör dataanalyser för att anpassa utskicken av
nyhetsbreven utefter deras leads preferenser med tydliga erbjudanden för att generera köp.
Utskicken är ofta utformade av en mer säljande natur med en tydlig struktur där deras leads
enkelt kan hitta länkar som kopplar dem till företagets hemsida.
Företag 1 i en koncern där de ibland använder sig utav koncernens maillistor för att nå ut
till nya potentiella kunder. Till dessa skickar Företag 1 generösa erbjudanden med syfte
att få dem att köpa. Man kan anse att användningen av koncernens maillistor inte tar
speciellt mycket resurser från Företag 1, vilket då gör att detta blir ett effektivt
tillvägagångssätt för att nå ut till potentiella kunder. Skulle denna metod i slutändan
generera ett köp konverteras dessa till företagets kunder.
Vidare använder sig Företag 1 sig också utav “Abandoned Basket Email” där de skickar
en påminnelse till de som inte avlutat ett påbörjat köp. Man kan här bedöma att intresset
finns hos den potentiella kunden då den har hittat och valt ut produkter som
överensstämmer med dess preferenser. Man kan då anse att personen är nära till köp och
att denna påminnelse kan bidra till att konvertera den till kund.
Enligt empirin använder företagen även i detta steg retargeting för att följa deras leads. Att
leads blir påminda om ett företag på andra hemsidor kan också anses som en ökad
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möjlighet till köp. Retargeting och nyhetsbrev har sina likheter där man med båda
metoderna anpassar informationen utefter användarnas preferenser. Dock har användarna
möjligheten att ignorera och radera ett nyhetsbrev, vilket gör att retargeting skulle kunna
anses som en mer effektiv metod att nå ut till användarna.
5.5 Steg 4 - Skapa långsiktiga relationer
Enligt teorin handlar det fjärde och sista steget inom inbound marketing om att skapa en
långsiktig relation med kunderna. Detta sker genom att man skapar ett förtroende där man vårdar
kunderna och uppdaterar informationen samt erbjudanden kontinuerligt. (Boufim & Barka,
2016)
En av respondenterna berättar i empirin att företaget har en inspirationssida där de publicerar
intressant innehåll och ger råd. Som tidigare nämnts görs detta i syfte för att skapa relevant
innehåll inför SEO sökningar, men också för att skapa ett förtroende för deras kunder. Då
kunderna besöker och läser dessa publiceringar kan man anse att dem gör detta för att de tycker
att sidan och företaget är intressant. Detta kan leda till återkommande besök som kan leda till
att intresset växer, de får tillit till företaget och därmed skapas bättre förutsättningar till en
långsiktig relation mellan parterna. För att få återkommande besök bör företaget löpande
uppdatera informationen där de skapar underhållande och intressant material.
Empirin nämner också att lojalitetsprogram är viktigt för att få återkommande kunder och att
företag arbetar med lojalitetsprogram på olika vis där deras kunder får olika typer av rabatter
genom att samla poäng. Lojalitetsprogram kan motivera kunder till att göra återkommande köp
hos företag och i sin tur bidra till ökat förtroende. Ett lojalitetsprogram där företagens kunder får
poäng genom att publicera egna inlägg om produkter skulle kunna ses som ett effektivt
lojalitetsprogram då dessa publiceringar sprids till nya potentiella kunder. Vidare kan detta även
vara effektivt då vissa personer tenderar till att lita mer på privatpersoners omdömen än på
företagens beskrivningar.
Enligt empirin använder sig också företagen utav verktyg för att analysera trafiken över deras
hemsida för att behålla deras kundkrets. Genom dessa analyser vill de förstå kundernas
beteendemönster för att kunna sätta in strategiska åtgärder för att öka chansen till att kunderna
gör återkommande besök. Även i detta steg kan man anse att användningen utav web mining
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teknik är en viktig del. Företag jobbar kontinuerligt med att få en optimal hemsida där kunderna
hittar relevant information och lätt kan navigera sig samt att genomföra köp. Vidare kan man
göra en bedömning att användningen utav web mining teknik är en viktig del under alla stegen i
processen. Detta för att företag hela tiden måste anpassa sig efter deras kunder samt nya
besökares beteendemönster i alla deras kanaler, alltså deras hemsida, nyhetsbreven, sociala
medier och via influencers. Syftet med att göra dessa anpassningar är för att bli upptäckt av
användare och att det i slutändan ska generera återkommande köp samt skapa en långsiktig
relation med dessa. Figur 2 nedan ger en översiktlig och förenklad bild över de tillvägagångssätt
som sker inom inbound marketing processen.

Figur 2: Tillvägagångssätt inom inbound marketing processen
Anpassad från: Hubspot (2017)
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6. SLUTSATS
I detta avsnitt presenteras slutsatser utefter analysen som gjorts. Därefter redogörs teoretiskt
bidrag, begränsningar och rekommendationer för framtida forskning.
Syftet med föreliggande studie var att förmedla kunskap om hur små- och medelstora företag
inom näthandeln kan använda sig utav inbound marketing. Datainsamlingen har analyserats
utefter teorin och på så sätt svarat på studiens frågeställning.
6.1 Svar på frågeställning
Frågeställning: Hur implementerar små- och medelstora företag inbound marketing i sin
marknadsföring?
Inbound marketing kan ses som en process bestående av fyra steg: attrahera besökare, konvertera
besökare till leads, konvertera leads till kunder samt skapa långsiktiga relationer. Företag
använder sig kontinuerligt utav web mining teknik där de identifierar sig mot deras målgrupp för
att skapa relevant information utifrån vad målgruppen efterfrågar. Genom de löpande
dataanalyserna kan företag allt eftersom de får fler besökare till hemsidan anpassa informationen.
Detta resulterar till ett aktuellt och relevant innehåll så att målgruppen lättare kan hitta det dem
söker. På så sätt får företag sin målgrupp att vända sig mot dem.
För att företag ska attrahera besökare till deras hemsida används olika kanaler där de anpassar
materialet utefter kanal då de används i olika syften. Majoriteten av företagen i föreliggande
studie fokuserade på SEO där de anpassade deras innehåll utefter nyckelord för att få en bra
placering i ett sökresultat i syfte för att öka då möjligheten för användarna att hitta företagen. I
ett av fallen prioriterades dock det visuella i större grad, vilket inte påverkade ett SEO sökresultat
i lika stor utsträckning. De prioriterade inte att hitta specifika nyckelord då de satsade mer på
sociala medier. Vidare var det för samtliga företag vanligt att använda sig av influencers som
spred företagens namn och produkter. Därmed spreds informationen till andra användare och
ökade möjligheten för dessa att hamna på företagens hemsida.
För att konvertera besökare till leads arbetade majoriteten av företagen med nyhetsbrev för att få
besökares kontaktuppgifter. I ett av fallen fokuserades inte lika mycket på att få besökares
kontaktuppgifter, utan detta skedde först då besökaren slutförde ett köp hos företaget. I detta
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fallet handlade det mer om att få användaren att följa företaget på Instagram för att kunna ta del
av deras inspiration. De medverkande företagen i studien använde också retargeting för att få
besökares uppmärksamhet i syfte med att de skulle återkomma till deras hemsida.
För att konvertera leads till kunder var det viktigt för företagen att anpassa informationen och
kampanjer i nyhetsbreven utefter deras leads preferenser. Det var även viktigt att göra dessa
anpassningar i de andra kommunikationskanalerna. I ett av fallen ingick det intervjuade företaget
i en koncern. I detta fallet drog företaget nytta av koncernens maillistor där företaget skickade ut
generösa erbjudanden. Ett utav företagen använde sig också utav en påminnelsetjänst för de
potentiella kunder som inte avslutat ett köp för att på så sätt försöka konvertera dessa till kunder.
För att bilda långsiktiga relationer med företagens kunder ansågs lojalitetsprogram som ett
viktigt tillvägagångssätt. Företagen ville då få kunder att göra återkommande köp. Ingen av de
medverkande företagen hade under studiens tid ännu implementerat något lojalitetsprogram,
men var dock under utveckling i två utav fallen.
Slutsatsen av föreliggande studie är att likt teorin följde företagen de fyra stegen i inbound
marketing processen där web mining teknik har en central roll. Dataanalyserna gjordes då för att
alltid anpassa relevant innehåll utefter deras målgrupps preferenser. Vidare anpassade företagen
det publicerade innehållet beroende på kommunikationskanal för att bemöta målgruppen på ett
strategiskt sätt samt för att uppfylla kanalens syfte. Dock skiljde sig fokus på de olika stegen hos
företagen då vissa företag exempelvis fokuserade mer på steg två för att få in kontaktuppgifter
från deras besökare och andra fokuserade mer på det visuella innehållet på deras hemsida.

6.2 Teoretiskt bidrag
Eftersom föreliggande studie har en kvalitativ natur samt att den genomfördes i en mindre
omfattning är det svårt att generalisera resultatet av denna studie till andra situationer. Med andra
ord är inte resultatet av studien representativt för alla små- och medelstora företag i Sverige.
Dock kan resultatet förmedla en generell insikt i hur företag kan implementera inbound
marketing i sin marknadsföring. Då tidigare forskningar förklarar vad inbound marketing är, men
avsaknaden av tidigare studier om hur små- och medelstora företag ska implementera detta har
gjort denna studie värd att genomföra.
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Det teoretiska bidrag som studien givit är hur små- och medelstora företag kan gå tillväga genom
att använda inbound marketing i sin marknadsföringsstrategi, där fokus har varit på den svenska
marknaden inom näthandeln och klädbranschen. Detta genom att ge exempel på olika
tillvägagångssätt som företag använder sig utav. Studien har visat att olika fokus har lagts på de
olika stegen i processen beroende på företag där de har ett gemensamt intresse för att skapa
långsiktiga relationer med deras kunder. Studiens bidrag kompletterar tidigare forskning där
fokus mestadels varit inom begreppet inbound marketing.
6.3 Begränsningar
Då föreliggande studie är av en kvalitativ art har den insamlade empirin tolkats och analyserats
av forskarna. Skulle en liknande studie göras i framtiden skulle resultatet kunna tolkas på ett
annat sätt. Vidare är studien en kandidatuppsats och forskarna besitter därmed på begränsade
kunskaper inom marknadsföring. Detta skulle kunna påverka tolkningen av resultatet i form av
en eventuellt begränsad synvinkel.
På grund av den snäva tidsramen och brist på resurser har detta medfört en begränsad omfattning
av den föreliggande studien. Då endast tre respondenter från olika företag blev intervjuade kan
inte några större generella slutsatser dras. Hade mer resurser varit tillgängliga, bland annat i form
av tid, skulle möjligheten till fler medverkande företag kunna ökats. Detta skulle då kunna
medföra en mer omfattande empiri. Därigenom skulle analysen likaså vara mer omfattande och
öka trovärdigheten.
Eftersom respondenterna, samt de företag de representerar, valde att vara anonyma i föreliggande
studie kan detta också påverka trovärdigheten av slutsatsen. Skulle de företag som
respondenterna representerar vara namngivna skulle läsarna kunna bilda en tydligare uppfattning
om effektiviteten av de olika tillvägagångssätten.
6.4 Rekommendationer till företag
Företag bör kontinuerligt arbeta med dataanalyser för att få en förståelse av trafiken som sker
över deras hemsida. Detta för att se hur besökarna navigerar sig på deras hemsida för att uppfatta
deras preferenser och anpassa den publicerade informationen utefter dessa. Dataanalyser gör det
även möjligt att uppfatta eventuella kommunikationsbrister och företag kan då förbättra
hemsidan för att göra den tydligare så besökarna hittar det dem söker efter. Sökmotoroptimering
är en användbar strategi företag kan använda sig utav för att deras målgrupp ska hitta dem över
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Internet. Företag bör genom denna strategi uppdatera innehållet på hemsidan med relevant
information för målgruppen och identifiera nyckelord för att hamna högt upp i sökresultatet.
Vidare bör företag anpassa deras publiceringar utefter de olika sociala medieplattformarna då de
används i olika syften.

6.5 Rekommendationer för framtida forskning
Då föreliggande studie endast är baserad utifrån tre olika företag och hur dessa arbetar med sin
marknadsföring över Internet skulle en liknande studie i större omfattning kunna ge en större
tillförlitlighet. Vidare skulle det kunna ge fler synvinklar till olika tillvägagångssätt. Studien är
också avgränsad till näthandeln inom klädbranschen och det skulle då kunna vara av intresse att
utforska hur andra branscher implementerar denna marknadsföringsmetod. Skulle resultatet visa
stora likheter eller skillnader i utförande och vad kan dessa eventuella skillnader i så fall bero
på?
Något som skulle kunna vara viktigt för företag att ha i åtanke när de marknadsför sina produkter
eller tjänster via inbound marketing kan vara effekten det ger hos konsumenterna. Vissa
tillvägagångssätt företag använder sig utav kan eventuellt bidra till en negativ attityd hos
målgruppen, som exempelvis retargeting där företag kan följa användare när de surfar på andra
sidor. Man skulle då också kunna forska kring vilken kanal som skapar en mest positiv attityd
hos användaren, vilken kanal som bidrar till mest försäljning samt vilken kanal företag bör
fokusera mest på för att bli upptäckt utav sin målgrupp.
Föreliggande studie har redogjort att företagen använder sig utav web mining teknik för att
anpassa sig utefter deras målgrupp. Det skulle kunna vara nödvändigt för företag att få mer
kunskap om just web mining teknik och i vilken utsträckning det är väsentligt att använda sig
utav det, framför allt för små- och medelstora företag då de vanligtvis måste anpassa sina
resurser. Exempelvis, i vilken omfattning skulle det vara lönsamt att genom web mining teknik
analysera om det är skillnader i preferenser beroende på geografiska platser?
Vidare skulle en studie kring om det finns eventuella skillnader för företags utskick beroende på
det segment de riktar sig mot. Det skulle möjligtvis kunna skilja sig i utskick av en produkt som
anses vara en lyxvara jämfört med en normal vara, och hur dessa företag då går tillväga om det

41

är stora skillnader i de segment de riktar sig mot. Då föreliggande studie anses fokusera på
normalvaror framgår inga sådana skillnader eller likheter.
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BILAGOR
Bilaga 1 - Intervjuguide
Inbound marketing är en strategi där ni som företag försöker nå ut till konsumenter och
konvertera dem till kunder. Strategin fokuserar på att visa förståelse för målgruppen och ge svar
på det dem söker. Noggrant identifierar ni er med den målgrupp ni vill nå ut till genom
datainsamlingar och publicerar därefter information om produkten där innehållet är designat för
att svara på målgruppens frågor. Innehållen i publiceringarna ska alltså matcha det den
potentiella kunden söker. Strategin består av fyra olika steg:

1. Identifiering mot målgrupp
2. Väcka intresse, konvertera till leads*
3. Konvertera till kund
4. Byggandet av en långsiktig relation
Intervjun tar ca 20 minuter. Era svar behandlas under sekretess. Är ni intresserade av resultatet
av vår uppsats är ni alltid välkomna att kontakta oss.
1. Arbetar ni med steg 1 i inbound marketing processen?
2. Hur arbetar ni med steg 2 i inbound marketing processen?
3. Hur arbetar ni med steg 3 i inbound marketing processen?
4. Hur arbetar ni med steg 4 i inbound marketing processen?
5. Använder ni er av web mining technique**?
6. Använder ni er av sökmotoroptimering?
7. Har ni en blogg? I så fall, hur arbetar ni med den?
8. Hur arbetar ni med sociala medier samt vilka plattformar är ni aktiva i? Används dessa
på olika sätt för att spegla olika sidor (läggs det ut olika poster/information på respektive
sida)?

Stegens förklaring:
1. Ni som företag försöker bli upptäckt av nya besökare, vilket görs genom att
identifiera sig mot den målgrupp man vill nå ut till.
2. När man blivit upptäckt av en anonym besökare vill man väcka ett intresse och
försöka konvertera den till en s.k. lead.
3. När man lyckats konvertera en konsument till företagets lead försöker man samla
information om personen för att till slut konvertera den till kund.
4. När man lyckats konvertera en ny kund till företaget är målet att få en långsiktig
relation med kunden. Detta kan leda till att kunden blir som en ambassadör till
företaget där kunden sprider information om företaget genom sociala medier.
* De besökare som visar ytterligare intresse för ert företag och registrerar sig på prenumerationer,
som exempelvis nyhetsbrev, kallas leads.
**Web mining technique: Teknik som analyserar och mäter datamönster från användare på
webben. Exempelvis analyser av innehåll och struktur på hemsidan samt hur hemsidan används.

