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Abstract 
The aim with this study is to increase the understanding of inbound marketing in a               
business-to-business context and to describe the role the strategy has to provide loyal             
customers. This study was constructed by a qualitative method where three companies were             
studied and interviewed. The result of the study shows that companies that use inbound              
marketing increase their chances of retaining more loyal customers. The tools provided by the              
strategy can create valuable customer relationships. Further the tools in inbound marketing            
give the opportunity to fulfill the factors that makes a customer loyal, if the strategy is                
applied in the right way. This study has been examined by Thomas Helgesson. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för inbound marketing i ett               
business-to-business kontext och beskriva vilken roll strategin har i att få lojala kunder.             
Studien utgår från en kvalitativ metod, fallstudieansats där tre företag studerats och            
intervjuats. Resultatet från studien visar att inbound marketing kan ge lojala kunder om det              
görs på rätt sätt. Verktygen som strategin tillhandahåller kan skapa värde i företagets             
kundrelationer samt att de faktorer som gör en kund lojal uppfylls om verktygen i strategin               
tillämpas på rätt sätt. Denna studie har examinerats av Thomas Helgesson. 
 
Nyckelord : inbound marketing, innehåll, kundrelationer, kundlojalitet 
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1. Inledning 
 

I första kapitlet kommer bakgrunden till studiens fokusområde att presenteras tillsammans           
med en problemdiskussion. Vidare kommer syftet till undersökningen och arbetets          
frågeställning att redogöras. Avslutningsvis kommer studiens avgränsningar samt nyckelord         
att förklaras.  

 

1.1 Bakgrund  
Ett framgångsrikt företag måste förstå vikten av marknadsföring, och det som är bra             
marknadsföring idag behöver inte vara bra marknadsföring imorgon (Kotler & Keller, 2012).            
“Marketers are no longer asking only ‘How can we reach our customers?’ but also ‘How               
should our customers reach us?” (Kotler, Armstrong, Harris & Piercy, 2013, p. 8). Dagens              
ständigt utvecklande teknik har förändrat sättet att marknadsföra på och marknadsföring på            
internet har blivit en viktig marknadsföringskanal (Lin & Yazdanifard, 2014). Eftersom           
internet ger kunderna flera valmöjligheter är användningen av denna kanal nödvändig i dagens             
marknadsföring och företag behöver idag fokusera allt mer på att bygga, samt stärka relationer              
(Chaffey, Ellis-Chadwich, Johnston & Mayer, 2006; Söderlund, 2001).  

 
Företag behöver även förstå vikten av att värna om kunderna eftersom det är den huvudsakliga               
anledningen till att företag ska överleva på dagens marknad ( Tahmasbizadeh, Hadavand &            
Manesh, 2016). För att bli ett framgångsrikt företag måste företag upprätthålla värdefulla            
relationer med kunderna och ha regelbunden kontakt med dem. Detta är viktigt för att kunna               
hålla nuvarande relationer vid liv och få återkommande kunder. (Solomon, Bamossy,           
Askegaard & Hogg, 2013). För att skapa en bra relation är det även viktigt att förstå värdet av                  
varje specifik kund (Newell, 2000).  
 
Något alla företag behöver fokusera på är att skapa starka relationer som varar långsiktigt              
(Chaffey, Ellis-Chadwich, Johnston & Mayer, 2006). Det har de senaste decennierna           
framförallt blivit viktigt för business-to-business företag (B2B) att värna om sina relationer            1

(Gil-Saura, Frasquet-Deltoro & Cervera-Taulet, 2009). Customer Relationship Management        
(CRM) är en strategi för att skapa värdefulla och långvariga relationer där förståelsen för varje               
kund och dennes personliga behov ligger till grund för en storslagen CRM-strategi (Kotler,             
Armstrong, Harris & Piercy, 2013; Newell, 2000). En stark relation med kunden kommer att              
leda till en högre grad av kundlojalitet och företag måste förstå vikten av samtliga faktorer som                
gör en kund lojal ( Tahmasbizadeh,  Hadavand  & Manesh, 2016; Zins, 2001).  
 
I dagens ständigt utvecklande värld är företagets kundrelationer inte det enda att fokusera på,              
utan kunderna själva måste också vara medvetna om företagens existens. En metod till             
företag för att uppnå detta är inbound marketing, vilket har visat sig vara den mest effektiva                
digitala marknadsföringsmetoden för företag som verkar online. Inbound marketing handlar          
om att skapa innehåll för att locka till sig kunder genom kanaler såsom bloggar,              

1 B2B definieras som affärstransaktioner mellan företag (Chaffey, Ellis-Chadwich, Johnston & Mayer, 2006). 
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sökoptimering och sociala medier (Hubspot, 2017). Barack Obama är ett utmärkt exempel på             
någon som använt sig av inbound marketing på ett effektivt sätt, framförallt när han              
kandiderade för president år 2008. Istället för att som vanligt använda sig av redan beprövade               
marknadsföringsstrategier som telefonmarknadsföring, TV, radioreklam eller      
email-kampanjer fokuserade Obama främst på onlinekampanjer. Hans syfte med detta var att            
sticka ut och sprida sitt budskap till flera kanaler. Denna strategi skulle göra det lättare för                
varje individ att aktivt engagera sig i kampanjen samt förstå värdet av den (Halligan & Shah,                
2014). 

1.2 Problemdiskussion 

Människan har idag bättre förståelse för marknadsföring och ifrågasätter i större utsträckning            
informationen som mottas. Internet har nämligen blivit en stor informationskälla i dagens            
moderna samhälle och detta är något som även påverkat företagens syn på marknadsföring             
online (Lin & Yazdanifard, 2014). Eftersom tekniken ständigt förändras måste även           
marknadsförare förändra sitt sätt att marknadsföra på, då kunder online har fått mer makt.              
Marknadsförare måste därför möta kunden på dennes villkor och inbound marketing gör detta             
möjligt (Invise, u.å.). 
 
Holliman och Rowley (2014) betonar vikten i att inbound marketing praktiskt taget är ett              
outforskat område och framförallt i B2B-kontexten. Dessutom betonar dem att B2B-kunder           
huvudsakligen använder internet som informationskälla, framförallt tidigt i köpprocessen och          
en väldigt stor del av dessa kunder har redan innan de kontaktar företaget gjort ett köpbeslut.  
 
Kunder online har idag många valmöjligheter och när de söker information online blir             
företagens uppgift att fånga deras intresse (Sunil, 2015; Holliman & Rowley, 2014). Att ha en               
stabil och lojal kundbas är därför otroligt viktigt för de flesta företag idag (Felix, 2014). De                
företag som ständigt försöker förbättra sitt sätt att möta kunderna på, tillgodose deras behov              
och få dem lojala, är de företag som kommer att lyckas (Zeng, Wen & Yen, 2003).  

1.3 Syfte  
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelsen för inbound marketing i ett B2B-kontext                
och beskriva vilken roll strategin har i att få lojala kunder. 

1.4 Avgränsning  
Denna studie avgränsar sig mot B2B-företag som endast verkar online. Den bakomliggande            
orsaken till det valda problemet grundar sig på att det idag inte finns många studier som                
undersöker just denna fråga. Vidare utgår studien endast från ett märkesinnehavarperspektiv           
och studien kommer därför inte att ta hänsyn till ett konsumentperspektiv. Denna studie             
kommer inte heller att ta upp de tekniska aspekterna av inbound marketing och dess kanaler då                
det inte är relevant för studiens syfte.  
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2. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen att presenteras, samt tidigare forskning 
som anses vara relevant för studien. 

  

2.1 Inbound Marketing 
Den digitala revolutionen har förändrat konsumentbeteendet och internet har blivit ett alltmer            
vanligt sätt att söka information via och shoppa på (Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg,              
2013; Halligan & Shah, 2014). För att nå nya kunder idag kan en uppdaterad              
marknadsföringsstrategi användas, nämligen inbound marketing (Royo-Vela & Hünermund,        
2016). Användandet av denna metod kommer att leda till värdefulla kunder, och detta genom              
att skapa rätt innehåll på rätt sätt (Halligan & Shah, 2014). Inbound marketing ger även               
företag en möjlighet att växa genom att få fler potentiella kunder som är involverade i hela                
köpprocessen (Johnson, 2013). Denna online metod skapar medvetenhet om företaget och får            
kunderna att komma tillbaka (Hubspot, 2017). Inbound marketing skapar oändliga          
möjligheter för att nå målgruppen, både på nationell och internationell nivå (Caragher, 2013).             
Förståelsen för varje individ och dennes personliga behov är otroligt viktigt i inbound             
marketing. Detta för att kunna skapa rätt innehåll, vilket kommer leda till att kunderna              
kommer till företaget, till skillnad från det motsatta, outbound marketing där företag istället             
måste kämpa för att erhålla kundernas uppmärksamhet (Hubspot, 2017). 
 
En viktig del i inbound marketing är att inte lägga för stor vikt vid vad som sker inom                  
företaget, utan fokus bör istället ligga på vad som sägs om företaget utifrån (Halligan & Shah,                
2014). Elektronisk word-of-mouth, ett informationsutbyte mellan personer på internet         
gällande företag och dess produkter eller tjänster, är särskilt nödvändigt för online företag när              
de marknadsför sitt budskap (Ismagilova, Dwivedi, Slade & Williams, 2017; Zhang, Jansen            
& Chowdhury, 2011). Genom att skapa en relevant marknadsföring som uppskattas, är ett             
första steg att publicera rätt typ av innehåll, på rätt plats och i rätt tid (Hubspot, 2017). Med                  
hjälp av inbound marketing på rätt sätt skapas kundengagemang samt värde för befintliga och              
potentiella kunder (Bleoju, Capatina, Rancati & Lesca, 2016).  
 
Inbound marketing handlar om att som företag bli upptäckt av kunder, och detta genom att               
generera och dela innehåll genom olika kanaler på internet. Användningen av internet och             
dess rätta kanaler leder dessutom till att företaget lättare blir upptäckt av kunden (Caragher,              
2013). När besökarna väl funnit företaget handlar det om att locka till sig dem för att slutligen                 
omvandla dem till betalande kunder (Halligan & Shah, 2014). För att detta ska möjliggöras              
krävs det att företaget samlar in besökarnas kontaktinformation (Hubspot, 2017). Detta kan            
göras genom att exempelvis få dem att skriva upp sig på företagets nyhetsbrev. Eftersom alla               
besökare inte befinner sig på samma steg i köpprocessen är det extra viktigt att ge samtliga                
besökare individuella erbjudanden, för att kunna få återkommande och engagerade kunder           
(Halligan & Shah, 2014). 
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Hubspot (2017) presenterar en figur som tydligt beskriver inbound marketing processen i fyra             
följande steg. Första steget är attract som handlar om att få in rätt typ av kunder till företagets                  
hemsida. Detta görs via bloggande, sökoptimering, sociala medier och innehåll, som alla är             
några av de viktigaste verktygen i inbound marketing. Det andra steget är convert som              
handlar om att samla in kontaktinformation om besökarna, vilket oftast görs genom att             
företaget får information i utbyte mot att erbjuda besökaren något denne värdesätter,            
exempelvis en e-bok. Detta är grundläggande för att kunna omvandla dessa besökare till             
leads. I nästa steg close ska företaget omvandla sina leads till kunder, vilket kan göras genom                
exempelvis CRM och email. När företaget väl lyckats få kunder handlar det i sista steget               
delight om att upprätthålla dessa relationer och fortsätta att engagera kunderna. Detta kan             
göras genom att exempelvis be kunderna om feedback för att kunna erbjuda något dem              
faktiskt vill ha.  

 
Figur 1.0 The Inbound Methodology (Hubspot, 2017). 

 
En viktig aspekt inom inbound marketing är att allt innehåll som skapas ska vara minnesvärt               
(Bleoju, Capatina, Rancati & Lesca, 2016). En del av inbound marketing strategin är att              
förstå innehållet som skapas samt dess effektiva sätt att nå potentiella kunder (Royo-Vela &              
Hünermund, 2016; Halligan & Shah, 2014). Ett verktyg som kan användas för att             
kommunicera ut innehållet är genom att blogga (Liao, To & Liu, 2013). Utöver innehållets              
betydelse finns det även andra viktiga delar inom inbound marketing, så som social media              
marketing (SMM) och search engine optimization (SEO) (Royo-Vela & Hünermund, 2016).           
Det är extra viktigt att marknadsförare inom B2B-företag förstår kraften av dessa delar och              
användningen av marknadsföring på internet (Mantell, 2012).  

2.1.1 Innehåll  
Innehåll är kärnan i inbound marketing (Royo-Vela & Hünermund, 2016) och det allra             
viktigaste är att använda en marknadsföringsmetod som leder till att potentiella kunder hittar             
företaget på egen hand. Detta möjliggörs genom att dela rätt typ av innehåll, det vill säga                
sådant innehåll som matchar vad kunderna själva vill se. Detta kommer leda till att företaget               
bygger upp ett förtroende (Hubspot, 2017). För att kunna upprätthålla en kraftfull inbound             
marketing strategi är det nödvändigt att förstå vikten av innehåll och att det används för att nå                 
ut till kunderna samt för att engagera dem (Holliman & Rowley, 2014). Första steget i att                
kunna omvandla besökare till kunder är att skapa rätt typ av innehåll och utan innehåll skulle                
inbound marketing strategin inte fungera (Hubspot, 2017). 
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För att kunna nå ut till sina ideala kunder måste företag utforma ett rikt innehåll som är                 
speciellt konstruerat för den specifika målgruppen. Utformningen av detta specifika innehåll           
leder till att kunderna kommer tillbaka, denna gång för mer (Caragher, 2013). Eftersom             
många potentiella kunder besöker företagets hemsida är det viktigt att innehållet som visas på              
hemsidan är det som besökarna faktiskt vill se. Det är även så att de potentiella kunderna                
söker efter något och informationen de finner på hemsidan ska därför matcha det de söker               
efter (Halligan & Shah, 2014).  
 
Halligan och Shah (2014) menar att ett företag måste fokusera på hemsidans innehåll             
eftersom det är just innehållet som kunderna kommer att förbruka. Genom att dela rätt typ av                
nyckelord genereras högre trafik till hemsidan (Hubspot, 2017). Detta eftersom innehållet           
aldrig försvinner, då de nya nyckelorden kombineras med de gamla. Även om ett företag ska               
kunna hittas av potentiella kunder måste hemsidans innehåll vara anmärkningsvärt. En           
hemsida uppnår högre trafik om dess innehåll länkas från andra sidor till den egna, och om                
innehållet är anmärkningsvärt ökar även chansen att synas via sociala medier (Halligan &             
Shah, 2014). 
 
Det finns olika sätt att dela innehåll på, så som exempelvis videos, podcasts eller blogginlägg               
(Halligan & Shah, 2014). Att skapa rätt form av innehåll kan forma ett företags identitet. De                
viktigaste fördelarna ett innehåll ger ett företag är att deras produkter uppfattas som             
trovärdiga, tillgängliga och relevanta (Lieb, 2011).  

2.1.2 Blogg 
Ett effektivt sätt att få personer att uppmärksamma ett företag är genom att blogga (Hupspot,               
2017). En blogg är en internetbaserad aktivitet som används för att ständigt skapa nytt              
innehåll på en hemsida (Yang, Weng & Hsiao, 2014). Det är ett kommunikationsverktyg och              
ett nytt sätt att publicera innehåll på där människor med liknande intressen kan läsa,              
kommentera och träffas (Liao, To & Liu, 2013). Genom att blogga möjliggörs chansen att              
skapa anmärkningsvärt innehåll och chansen att potentiella kunder lägger märke till           
företagets hemsida ökar genom att skapa ett sådant innehåll som matchar besökarnas            
intressen (Halligan & Shah, 2014; Hubspot, 2017). Användningsområdet inom detta verktyg           
är brett eftersom ett företag både kan skapa en egen företagssida eller agera som gästbloggare               
på en annan blogg i syfte att synas (Monesson, 2014). Att blogga leder till att företag lättare                 
kan komma i kontakt med potentiella kunder och även förbereda dem inför deras faktiska              
besök på företagssidan. Bloggandet ökar även chansen att kunderna kommer känna ett            
förtroende för varumärket över tiden (Halligan & Shah, 2014). 
 
Bloggandet har blivit en vanlig källa för kunder att hitta information på och har även en stark                 
påverkan på köpbeteendet. Idag används bloggar som en informationskälla på grund av dess             
förmåga att ha rikt innehåll. Detta kommunikationsverktyg är en utmärkt          
marknadsföringsmetod eftersom bloggandet har blivit väldigt vanligt bland kunder (Ho, Chiu,           
Chen & Papazafeiropoulou, 2015). Att ha en blogg leder till att fler människor lägger märke               
till företagets hemsida då varje publicerat inlägg genererar mer trafik till sidan genom olika              
sökmotorer, så som exempelvis Google (Halligan & Shah, 2014). 
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2.1.3 Sökoptimering 
Sökoptimering hjälper företag att synliggöras på toppen av sökmotorer och även att komma             
högre upp vid sökning efter ett specifikt ord (Lee, Jang, Lee & Oh, 2016; Royo-Vela &                
Hünermund, 2016). Det är därför viktigt att innehållet som delas via sociala medier är              
optimerat på ett sätt som gör det lätt att komma åt (Caragher, 2013). För att generera mer                 
trafik bör innehållet på hemsidan matcha den specifika sökningen (Fishkin & Hogenhaven,            
2013). Det är även viktigt att veta att innehållet som publiceras bör vara riktat mot               
målgruppen (Hubspot, u.å.). Företag som jobbar med sökoptimering och fokuserar på att            
utveckla det är exempelvis Google, Microsoft och Yahoo (Lee, Jang, Lee & Oh, 2016).  
 
Strategin för sökoptimering kan delas upp i två delar: on-page sökoptimering och off-page             
sökoptimering. On-page sökoptimering handlar om att skapa en hemsida som matchar sidans            
rankning, så att hemsidan lättare kan hittas. Off-page sökoptimering handlar däremot om att             
få hemsidan tillgänglig från andra sidor och detta genom att exempelvis länka hemsidan från              
andra sidor. (Halligan & Shah, 2014) 
 
Google har blivit förstahandsvalet vid sökning efter specifik information på internet och            
företag vill idag synas på Googles förstasida då det genererar hög trafik till hemsidan (Luh,               
Yang & Huang, 2016; Halligan & Shah, 2010). 89 procent av de personer som inte hittar vad                 
de söker efter på första sidan på exempelvis Google, kommer omedelbart att söka efter något               
annat i stället för att klicka sig vidare till sida två. Företag bör även fokusera på att skapa                  
önskvärt innehåll som rankas högt eftersom målgruppen då lättare kommer att hitta företaget             
(Halligan & Shah, 2010). 

2.1.4 Sociala medier 
Social media marketing (SMM) är en del som ingår i inbound marketing. Det är ett sätt för                 
företag att nå ut till potentiella kunder genom att använda sociala medier som verktyg.              
Företag kan med hjälp av detta verktyg skapa ett intresse hos de potentiella kunderna med               
målet att bli deras förstahandsval (Khare, 2012). SMM möjliggör en förbättrad tvåsidig            
kommunikation mellan företag och kund ( Chanthinok, Ussahawanitichakit & Jhundra-indra,         
2015).  
 
SMM är ett bra sätt att sprida innehåll på och få det anmärkningsvärt (Halligan & Shah,                
2014). Genom att använda SMM skapas ett innehåll som kunderna faktiskt vill ta del av,               
oavsett tid och plats (Lin & Yazdanifard, 2014). Twitter, LinkedIn och Facebook är bland              
annat olika typer av sätt att sprida innehåll på (Royo-Vela & Hünermund, 2016). Sociala              
medier är ett verktyg som ger kunderna möjligheten att söka och samla in information om               
företaget. Det är även en bidragande faktor till ökad konsumtion, framförallt för online             
företag. Sociala medier är ett vanligt marknadsföringsverktyg som många företag använder           
när de vill kommunicera och dela sitt innehåll. Några fördelar med sociala medier är              
möjligheten att nå ut till en stor grupp personer, förbättra kommunikationen, förstärka            
relationer samt att öka försäljningen ( Chanthinok, Ussahawanitichakit & Jhundra-indra,         
2015). Sociala medier och dess fördelar är något som gynnar B2B-företagens kundrelationer,            
då företaget lättare kan skapa värde för kunderna (Lipiäinen, 2015). 
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En av de största sidorna på internet är Facebook med 1,1 miljarder aktiva användare i alla                
olika åldrar och att skapa en företagssida på Facebook ökar därmed chansen att nå ut med sitt                 
budskap till en stor räckvidd (Halligan & Shah, 2014). Den mest använda sidan för företag är                
LinkedIn eftersom det är den största professionella kanal inom sociala medier (Maxey, 2014;             
Monesson, 2014). LinkedIn har många likheter med Facebook och idag använder över 277             
miljoner människor denna sida. Företag kan gynnas av att skapa en företagssida på LinkedIn              
eftersom chanserna att utöka sitt kontaktnät då ökar och även möjligheten att samla in              
information (Halligan & Shah, 2014). Ett annat tillvägagångssätt att öka företagets nätverk är             
genom Twitter och med över 500 miljoner användare är Twitter en kanal med stora              
möjligheter att kommunicera ut till andra (Monesson, 2014). 

2.2 Kundrelationer  
Att fokusera på kundrelationer är för företag idag viktigare än någonsin (Söderlund, 2001).             
På grunda av det ständigt uppdaterande informationsflödet på internet har kunderna idag            
betydligt större makt än tidigare, men den förändrade teknologin ger även företag bättre             
möjligheter att bygga relationer med sina kunder (Kotler, Armstrong, Harris & Piercy, 2013). 
 
En av de viktigaste delarna är att fokusera på relationen mellan företaget och kunden och att                
ständigt ha regelbunden kontakt för att kunna hålla relationen vid liv (Solomon, Bamossy,             
Askegaard & Hogg, 2013). För att lyckas bygga en lönsam relation med sina kunder måste               
företag förstå marknadens efterfrågan, bygga en kunddriven marknadsföringsstrategi och         
även skapa en utarbetad plan för marknadsföringsstrategin. För att hålla relationen vid liv             
över tiden måste företag skapa värde för kunden för att denne ska känna sig tillfredsställd,               
eftersom tillfredsställelse är den huvudsakliga faktorn som ska uppfyllas för att få en kund              
lojal (Kotler, Armstrong, Harris & Piercy, 2013). För att få en bra relation med sina kunder                
måste företaget kommunicera ut sitt budskap i rätt tid samt ha ett innehåll som kunden kan                
relatera till (Micheaux & Gayet, 2001).  

2.2.1 Customer Relationship Management 
Customer Relationship Management (CRM) är en strategi som handlar om att ge värde och              
tillfredsställelse till sina nuvarande kundrelationer, utveckla dessa samt bygga nya med de            
potentiella kunderna. Det är även den mest betydelsefulla metoden i dagens moderna            
marknadsföring (Kotler, Armstrong, Harris & Piercy, 2013). CRM kan öka företagets           
försäljning genom att leverera korrekt och värdefull information till företaget (Hubspot,           
2017). Genom att använda CRM ökar också chansen att få konkurrensfördelar (Gebert, Geib,             
Kolbe & Brenner, 2003).  
 
För att företag ska få lojala kunder är CRM det företag huvudsakligen bör fokusera på               
(Newell, 2000). Viktigt att notera är att alla kunder nödvändigtvis inte behöver vara             
intresserade av en relation med företaget, samt att företag måste förstå värdet av varje enskild               
kund för att kunna få en effektiv CRM-process (Newell, 2000; McDonald & Wilson, 2011).              
Ett villkor för att kunna skapa värde i CRM är en fungerande teknik, vilket även är                
grundläggande för B2B-företag (Zeng, Wen & Yen, 2003). Inom CRM finns det olika             
marknadsföringsmetoder och dessa är: relationship marketing, one-to-one marketing och         
database marketing (Chaffey, Ellis-Chadwich, Johnston & Mayer, 2006). 
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2.2.1.1 Relationship Marketing 
Relationship marketing handlar om att bygga långsiktiga kundrelationer och genom att ha            
kunskap om kundens enskilda behov kan företaget erbjuda produkter och tjänster som är             
specifikt anpassade för den enskilda individen (Chaffey, Ellis-Chadwich, Johnston & Mayer,           
2006). Denna strategi används ofta av företag på grund av dess förmåga att tillfredsställa              
kunder, få dem lojala och därmed behålla konkurrenskraften på marknaden (Mosavi &            
Ghaedi, 2012). Inom denna strategi ligger fokus huvudsakligen på att utveckla redan            
existerande relationer och varje kund ses här som en enskild individ. Därför är det viktigt att                
upprätthålla regelbunden kontakt med kunderna och ge dem pålitlig information i rätt tid.             
Tillit, anförtroende, konflikthantering och kommunikation är grundläggande faktorer i denna          
strategi för att kunna bygga kundlojalitet (Ndubisi, 2007).  

2.2.1.2 One-to-One Marketing 
One-to-one marketing handlar om att tillämpa en strategi som är specifikt anpassad för varje              
enskild individ (Chaffey, Ellis-Chadwich, Johnston & Mayer, 2006). Syftet med denna           
strategi är att lyckas få lojala kunder som är lönsamma (Kandell, 2000). Ett sätt att utföra                
denna strategi på är att kombinera den med masskundanpassning, vilket är ett sätt för företag               
att kunna nå den breda marknaden och samtidigt möta den enskilda individens behov (Kotler,              
Armstrong, Harris & Piercy, 2013). Målet med denna strategi är att få kunderna mer lojala               
och mer lönsamma genom att sälja många produkter till en och samma kund, till skillnad från                
den traditionella strategin där fokus är att sälja så mycket som möjligt till vem som helst                
(Kandell, 2000). One-to-one marketing är en viktig del i både CRM och för B2B-företag, då               
det möjliggör att företaget lättare kan skräddarsy sina produkter eller tjänster utefter kundens             
behov (Zeng, Wen & Yen, 2003).  

2.2.1.3 Database Marketing 
Database marketing är ett sätt att samla in data på om tidigare, nuvarande och potentiella               
kunder. Detta används för att utveckla en förbättrad marknadsföringsstrategi och skapa           
individuella relationer med kunderna (Chaffey, Ellis-Chadwich, Johnston & Mayer, 2006).          
Genom att ha inblick över informationen om kunderna kan företaget kommunicera på ett mer              
kärnfullt sätt och även kunna kategorisera kunddatan på ett enklare sätt (Micheaux & Gayet,              
2001).  

2.3 Kundlojalitet 
Lojalitet är brett i sin definition och inkluderar många olika saker, där kundlojalitet är en av                
dem. Ordet “lojalitet” är en relation som sträcker sig över tiden (Söderlund, 2001).             
Kundlojalitet handlar om kundens vana att ha samma beteende över tid, exempelvis genom             
att ständigt konsumera en specifik produkt eller varumärke (Zhang, Dixit & Friedmann,            
2010). Det är viktigt för företag att förstå vad det faktiskt är som gör en kund lojal (Zins,                  
2001). 
 
Företag måste förstå att en nöjd kund inte alltid behöver bli en lojal kund. Bara för att en                  
kund är nöjd behöver det inte alltid garantera att kunden kommer att komma tillbaka för ett                
ytterligare köp (Newell, 2000). En nöjd kund har däremot högre sannolikhet att bli en lojal               
kund, men det är viktigt att ha i åtanke att endast en liten negativ påverkan på kundens                 
nöjdhet kan ha en stor påverkan på lojaliteten (Kotler, Armstrong, Harris & Piercy, 2013). 
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Grunden för att få lojala kunder är att uppnå värde i relationen (Newell, 2000). För               
B2B-företag är den största utmaningen att företagen har väldigt värdefulla relationer, men            
inte så hög försäljningsvolym (Mantell, 2012). Det finns en del kunder som är mycket lojala,               
de som endast är lite lojala samt att det även finns sådana som inte alls är lojala. Företag kan                   
få mycket kunskap av att analysera kunderna och deras lojalitet (Kotler, Armstrong, Harris &              
Piercy, 2013). 
 
Kundlojalitet har en stor betydelse för att en organisation ska bli framgångsrik (Li & Green,               
2011). Desto mer lojal en kund är, desto mer lönsam är denna för företaget (Söderlund,               
2001). Lojala kunder ökar företagets lönsamhet eftersom de gör återkommande och ökade            
inköp, vilket därmed minskar företagets reklamkostnader. Lojala kunder har en vilja att göra             
köp oftare, prova nya produkter eller tjänster, rekommendera dessa till andra som har en              
positiv word-of-mouth effekt, samt ge företaget förbättringsförslag (Li & Green, 2011).           
Dessutom är lojala kunder mindre priskänsliga (Li, Green, Farazmand & Grodzki, 2012).  
 
Grunden för att nå lönsamhet från kunderna är att bygga kundlojalitet (Pitta, Franzak, &              
Fowler, 2006). Desto längre en relation mellan kunden och företaget varar, desto mer ökar              
företagets lönsamhet. Företag kan genom endast 5 procent förbättring i kundrelationer öka            
lönsamheten med upp till 100 procent (Reichheld & Sasser, 1990). För att dessutom få en ny                
kund tar det upp till fem gånger mer tid i jämförelse med att bibehålla en redan befintlig kund                  
(Li, Green, Farazmand & Grodzki, 2012). 
 
Lojala kunder till B2B-företag är mer villiga att fokusera på långsiktiga fördelar (Ramaseshan,             
Rabbanee & Hui, 2013). Det finns ingen enighet inom litteraturen gällande hur lojalitet ska              
mätas inom marknadsföring (Bennett & Rundle-Thiele, 2002). För att en relation ska ha kvalité              
i sig måster dock relationen bestå av tre viktiga faktorer, nämligen tillfredsställelse, förtroende             
och engagemang. (Li, Green, Farazmand & Grodzki, 2012).  

2.3.1 Tillfredsställelse 
Tillfredsställelse kan beskrivas som slutstadiet i en psykologisk process där produkten eller            
tjänsten ger en behaglig nivå av uppfyllelse (Hsu, Fan, Lin & Chiu, 2013). Tillfredsställelse              
är grunden till lojalitet och för att nå den optimala tillfredsställelsen behöver företaget erbjuda              
produkter som passar kundens förväntningar, även om varje kund har sina egna personliga             
förväntningar ( Jamshaid, Qureshi & Khokhar, 2012). Förväntningar och        
prestationsuppfattning är två faktorer som gemensamt påverkar tillfredsställelsen. Om         
prestationen är högre än förväntningarna leder det till en positiv påverkan på            
tillfredsställelsen, till skillnad från om förväntningarna är högre än prestationen som leder till             
en negativ påverkan på tillfredsställelsen (Söderlund & Julander, 2003). 
 
Målet för marknadsförare är att skapa värde för kunden och bygga en långsiktigt och lönsam               
relation för båda parter. Hur en kund uppfattar värde kan definieras som den nyttan en               
produkt ger baserat på de uppfattningar som ges och mottas (Li & Green, 2011). Det värde                
kunden uppfattar kommer att påverka tillfredsställelsen, som i sin tur påverkar           
kundlojaliteten. Kundens uppfattade värden kan påverka förtroendet på två sätt; antingen har            
det en direkt påverkan på kundens förtroende eller en indirekt inverkan på förtroendet genom              
tillfredsställelse. Genom förtroendet eller tillfredsställelsen kan värdet också påverka kundens          
engagemang (Li, Green, Farazmand & Grodzki, 2012).  
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2.3.2 Förtroende  
Individuell tillfredsställelse och förtroende är positivt relaterade till varandra. Denna relation           
utvecklas över tiden där kundens tidigare upplevelse av tillfredsställelse är grundläggande,           
det vill säga att kundens tillfredsställelse från ett tidigare möte påverkar kundens förtroende             
vid ett annat tillfälle (Söderlund & Julander, 2003). Detta positiva samband visar också att              
kunden är mindre priskänslig, att det ger företaget lönsamhet samt att det finns ett ömsesidigt               
köpbeteende (Li, Green, Farazmand & Grodzki, 2012).  
 
En betydelsefull del i att få en kund lojal är att skapa ett förtroende. När en kund ska ta ett                    
beslut gällande om att fortsätta eller avsluta sin relation till ett företag har förtroendet en               
direkt påverkan på detta beslut. Kundens förtroende kan inte ensam skapa kundlojalitet, utan             
det finns olika anledningar som har en inverkan på förtroendet. Ett etablerat rykte är något               
som gör att kunderna litar på företaget i större utsträckning (Nguyen, Leclerc & LeBlanc,              
2013). Förtroende har setts som grunden för lojalitet och engagemang, vilket har en stor              
betydelse för att en relation ska bli framgångsrik. Om relationen också ska fortsätta in i               
framtiden har förtroendet en viktig bidragande faktor till detta (Söderlund & Julander, 2003). 

2.3.3 Engagemang 
Engagemang är idag väldigt omtalat runt om i världen och den ökade uppmärksamheten             
kring begreppet syns tydligt på bland annat bloggar och diskussionsforum. För att kunna             
skapa engagemang för både företag- och konsumentmarknad krävs en bättre förståelse och            
användning av ny teknik och verktyg. Något som gjort det lättare för företag att kunna föra                
samtal med sina kunder och involvera dem i sitt innehåll är sociala medier. Utöver förmågan               
att bevara relationer har denna kanal även gjort det möjligt för företag att kunna ge bättre                
service till sina kunde och tillfredsställa deras behov. Sociala medier tillhandahåller även            
företag med verktyg som är fördelaktiga vid skapandet av kundengagemang. (Sashi, 2012) 
 
Själva begreppet kundengagemang är något som det länge forskats om, men dagens litteratur             
har ingen samhörig definition av begreppet. Det finns dock tre huvudperspektiv som forskare             
utgått från vid undersökningen av kundens engagemang; psykologisk process ,         
motivationspsykologiska perspektiv och beteendemässig manifestation . En del studier        
beskriver engagemang som en psykologisk process där kognitiva och känslomässiga aspekter           
är grundläggande för att kunna få en kund lojal. Andra studier menar däremot att kundens               
interaktiva upplevelser med ett visst objekt i fokus framkallar det psykologiska tillståndet            
engagemang. (Kunz, Aksoy, Bart, Heinonen, Kabadayi, Ordenes, Sigala, Diaz &          
Theodoulidis, 2017)   
  

 15 



 

 

3. Metod 
 

I följande kapitel kommer studiens forskningsprocess att presenteras. Vidare kommer även 
beslut som tagits gällande studiens valda metod att redogöras. 

 

3.1 Deduktiv kontra induktiv ansats 
Det finns två olika strategier inom forskningsprocessen, deduktiv och induktiv ansats (Hyde,            
2000). Vid användande av den deduktiva ansatsen baserar forskaren sin empiri på teorin, det              
vill säga att forskaren testar om den data som redan är insamlad stämmer överens med teorin                
och de förväntningar som fanns från början. Det finns kritik mot användandet av denna              
strategi, nämligen att betydelsefull information ofta kan förbises. Detta eftersom fokus många            
gånger riktas mot att finna information som är väsentlig och som ger stöd till              
förväntningarna. Motsatsen till den deduktiva ansatsen är den induktiva, som utgår från en             
öppen ansats (Jacobsen, 2002). Här har forskaren nästan inga förväntningar alls, utan bygger             
istället sin teori på sina observationer från verkligheten (Hyde, 2000). Den induktiva ansatsen             
har även den fått kritik eftersom det anses vara ohållbart att studera något utan några vidare                
förväntningar (Jacobsen, 2002). 
 
I denna uppsats används den deduktiva ansatsen eftersom kunskapen inom området som ska             
studeras är bristfällig. Trots medvetenheten kring den tidigare nämnda kritiken är denna            
strategi vald eftersom ansatsen lämpar sig bäst för undersökningen. För att kunna få en ökad               
förståelse för inbound marketing och beskriva vilken roll strategin har i att få lojala kunder,               
krävs tidigare forskning och teori som grund för att kunna utarbeta en användbar empiri. 

3.2 Kvalitativ kontra kvantitativ metod 
Det finns två olika metoder att använda sig av vid insamling av data, kvalitativ och               
kvantitativ metod (Jacobsen, 2002). Vid användning av kvalitativ metod samlas primärdata in            
i form av icke-numeriska värden, det vill säga i exempelvis ord, bilder och symboler.              
Kvantitativ metod handlar däremot om data av numeriska värden (Hanson & Grimmer,            
2007).  

 
Den kvalitativa metoden används vid uttryck av ord för att förklara en upplevelse eller en               
situation. Metoden är bäst lämpad när ämnet är oklart och avsikten är att skapa kännedom               
inom området. Kvalitativa undersökningar baseras på öppna frågor som ger individuella svar,            
vilket också gör att förståelsen för fenomenet blir mer korrekt. Denna metod har som mål att                
på djupet kunna förstå det fenomen som studeras och de öppna frågorna med de individuella               
svaren gör att undersökningens data blir nyanserad. (Jacobsen, 2002) 
 
Kvantitativ metod används när få representativa personer ska avspegla en hel population och             
en stor mängd personer ska undersökas, vilket genom denna metod kan göras till en låg               
kostnad. Den kvantitativa metoden används när ämnet som ska studeras är relativt klart och              
avsikten är att beskriva förekomsten eller storleken på fenomenet (Jacobsen, 2002). Inom den             
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kvantitativa metoden är det vanligast att använda sig av frågeformulär med fasta            
svarsalternativ (Di Pofi, 2002). 
 
Studiens empiri har samlats in genom en kvalitativ metod då det valda området som ska               
studeras är relativt outforskat där syftet är att få en ökad förståelsen för ämnet. Denna metod                
ger en djupare förståelse och en mer betydelsefull bild av ämnet eftersom metodens             
utformning grundar sig på öppna frågor och individuella svar.  

3.3 Val av forskningsansats  
Definitionen av en fallstudie är att undersöka en bestämd enhet i syfte att skapa en helhetsbild                
och kan förklaras som en studie av ett specifikt fenomen (Gerring, 2004; Grünbaum, 2007).              
Fallstudier används då forskaren använder sig av olika data för att skapa sig en förståelse.               
Denna undersökningsmetod är oftast lämplig när en kvalitativ metod används (Grünbaum,           
2007). Detta kan användas både vid en deduktiv och induktiv ansats. Den deduktiva ansatsen              
hjälper till att känna igen fenomenet som undersöks, på grund av den tidigare forskningen              
och teorin. Den induktiva ansatsen däremot, ger tillgång till data som testas och förklaras              
(Easton, 2010).  
 
När en kvalitativ metod används i en fallstudie har stickprovet ingen betydande roll för              
undersökningen. Det är därmed av större betydelse att fokusera på detaljerna och kvaliteten             
som en kvalitativ undersökning ger, då det ger ett klarare perspektiv på processen än vad               
siffror ger. Därför bör forskaren fokusera på det urval som ger mest detaljerad information.              
(Njie & Asimiran, 2014) 
 
I denna studie undersöks ett specifikt fenomen i syfte att få en ökad förståelse och kriterierna                
för att definieras som en fallstudie är därmed uppfyllda. Eftersom fallstudier oftast lämpar sig              
bäst vid en kvalitativ metod är den således också lämplig i denna studie. Det bäst lämpade                
urvalet för att kunna ge detaljerad information till denna studie är djupintervjuer med företag              
som dagligen använder sig av den marknadsföringsstrategi som studien undersöker. 

3.4 Val av datainsamlingsmetod  

3.4.1 Primärdata 
Primärdata är en källa där forskaren på egen hand samlar in data direkt från              
informationskällan samt där forskaren själv anpassar sin insamlingsmetod utefter         
undersökningens syfte (Jacobsen, 2002). Vanliga metoder att använda vid insamling av           
primärdata är genom intervjuer, frågeformulär eller observationer. Intervjuer ger information          
som är av hög kvalité och är en metod som ger mindre snedvridningar än andra (Sharp, Peters                 
& Howard, 2002). Individuella intervjuer används främst när avsikten är att undersöka få             
enheter, erhålla individuella åsikter från de olika enheterna eller när syftet är att förstå              
individernas tanke bakom det specifika fenomenet (Jacobsen, 2002). För att kunna skapa en             
djupare förståelse kring problemformuleringen har djupintervjuer med tre olika företag gjorts.  

3.4.1.1 Val av företag  
Det första kravet för att ett företag skulle få medverka i denna studie var att det aktivt ska ha                   
inbound marketing som en marknadsföringsstrategi. Då detta är en onlinestrategi valde vi att             
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endast intervjua företag som bara verkar online. Det tredje kravet var att det skulle vara ett                
B2B-företag eftersom studien berör ett B2B-kontext. Antalet medverkande företag som          
medvetet valts är ett udda antal då detta underlättar jämförelsen av hur företag använder sig               
av strategin i ett B2B-kontext. En bedömning är att dessa tre företag är tillräckliga för att                
denna studie ska uppnå datamättnad. 
 
Företagen som kontaktades fanns med på en lista som över Hubspots kunder, vilket             
garanterade att de valda företagen använde sig inbound marketing. Drygt 40 företag            
kontaktades via mail, varav ett fåtal företag svarade och faktiskt ville ställa upp på en intervju                
via Skype. GlobalWebIndex, Mention och Ceros var de tre företag som aktivt använde sig av               
inbound marketing och ville medverka i en intervju för att ge oss en bättre förståelse i hur                 
denna strategi används i företag, samt för att kunna beskriva vilken roll strategin har i att få                 
lojala kunder. 

Tabell 1.0 Medverkande företag 
 

Företag Respondent Befattning Datum 

GlobalWebIndex Lorna Keane Editorial Manager 2017-04-07 

Mention Patrick Whatman Head of Content 2017-04-07 

Ceros Andrew Littlefield Editorial Manager 2017-05-04 

 

3.4.1.2 Medverkande respondenter 
Lorna Keane arbetar på GlobalWebIndex marknadsavdelning i London med titeln Editorial           
Manager. Hon har arbetat med content marketing i fyra år, men anställdes av företaget för sju                
månader sedan för att göra företagets inbound marketing mer strategisk.  
 
Patrick Whatman har arbetat på Mentions marknadsavdelning i Paris i över ett år och med               
titeln Head of Content ansvarar han för allt innehåll som skrivs. Hans huvudsakliga             
arbetsuppgift är att leda sitt team för att de ska kunna publicera bästa möjliga innehåll.  
 
Andrew Littlefield sitter med i marknadsteamet på Ceros i New York, där han arbetar med               
innehåll och ansvarar för allt inom detta område. Efter åtta månader på företaget har han blivit                
tillsatt rollen som Editorial Manager. 

3.4.1.3 Intervjuer samt dess utformning 
Vid användandet av kvalitativ metod är intervju av central betydelse och det är väldigt viktigt               
att denna utförs noggrant för att kunna få ut användbar data (Qu & Dumay, 2011). I denna                 
studie har öppna intervjuer använts och denna datainsamlingsmetod grundar sig på ord och             
beskrivningar. Vanligt är att öppna intervjuer utformas utefter olika områden, det vill säga att              
olika teman sätts i fokus för intervjun. Många hävdar att datainsamlingen då blir begränsad,              
men faktum är att trots fokus på olika teman så kan öppna frågor fortfarande ställas, samt att                 
analysarbetet underlättas vid en sådan strukturering. Öppna frågor gör även att en djupare             
beskrivning av ämnet ges av respondenten (Jacobsen, 2002). 
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Vid utformning av en intervju är det även viktigt att ta hänsyn till ordningsföljden på frågorna                
som ska ställas. Fördelaktigt är att frågorna kommer naturligt efter varandra och framförallt             
ska frågorna vara relevanta till studiens ändamål (Rowley, 2012). Författarna till denna studie             
har tagit hänsyn till detta och försökte ställa frågorna i naturlig följd. Frågorna har även ställts                
på engelska då medverkande respondenter inte talade svenska. Eftersom denna studie är            
skriven på svenska har författarna valt att översätta bilagan som finns till samma språk. För               
att öka trovärdigheten medverkade båda författarna vid två av intervjuerna. Ett av            
intervjutillfällena utfördes dock inte av båda, men det inspelade materialet lyssnades igenom            
av båda författarna flera gånger i efterhand, vilket därmed ökat trovärdigheten.  
  
Den data som samlas in via intervjuer bör enligt Jepsen och Rodwell (2008) grunda sig på                
personer som är representativa för undersökningens syfte, vilket i denna studie gjorts då             
respondenterna arbetade med inbound marketing. Intervjuerna i denna studie har spelats in            
och det är enligt Rowley (2012) viktigt att ha respondenternas godkännande innan detta             
utförs, vilket också gjordes inför intervjun för denna studie. En fördel med att spela in en                
intervju är att undersökaren kan föra över det inspelade samtalet i skrift, vilket ger en               
möjlighet att bearbeta texten. Det nedskrivna materialet möjliggör att undersökaren kan hitta            
detaljer och få ett klarare perspektiv på ämnet (Jacobsen, 2002). Denna fördel är något som               
författarna till denna studie uppmärksammat vid bearbetning av det nedskrivna materialet.           
Personerna som intervjuades befann sig i London, Paris och New York och på grund av               
denna av distans fick intervjuerna till denna studie utföras via Skype. 

3.4.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är motsatsen till primärdata eftersom insamlingen av data samlats in från            
andrahandskällor. Källan samlas dock ofta in för en annan avsikt, det vill säga att              
datainsamlingen gjorts med syfte att besvara en annan problemställning. Datainsamling av           
denna typ av data bör därmed göras med försiktighet, vilket gäller för både kvalitativ och               
kvantitativ metod. (Jacobsen, 2002) 
 
Sekundärdata är publicerat på en plats som gör det lättillgängligt för användaren och är              
mindre tidskrävande att samla in är primärdata (Sharp, Peters & Howard, 2002). Vid             
användande av sekundärdata måste källorna noga granskas innan källan tillämpas. Att endast            
utnyttja en typ av data blir ofta problematiskt och därför bör både primärdata och              
sekundärdata ska användas. Att kombinera dessa två typer av datainsamlingsmetoder leder           
enligt författaren till att resultatet förstärks eftersom de båda typerna stödjer varandra            
(Jacobsen, 2002). 
 
Sekundärdatan som använts i denna studie är insamlade via Högskolan i Halmstads databas             
och databaserna som användes var Emerald, ABI Inform och Web of Science. De             
vetenskapliga artiklarna som använts i denna studie är trovärdiga eftersom de är insamlade             
från en databas som förhandsgranskat samtliga artiklar.    
 
Sökord som använts vid insamling av sekundärdata i denna studie är framförallt: inbound             
marketing, innehåll, blogga, sökoptimering, social media marketing, relationship marketing,         
one-to-one marketing, database marketing, customer relationship, CRM, lojalitet och         
kundlojalitet. 
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Eftersom det inte finns ett stort utbud och av varken vetenskapliga artiklar eller litterära verk               
som berör studiens huvudområde inbound marketing, har sekundärdatan om denna strategi           
till större delen insamlats från Hubspot. Hubspot är ett företag som utvecklat inbound             
marketing och hjälper andra företag att applicera denna strategi på sin verksamhet (Hubspot,             
2017). Viktigt att nämna är att denna studie inte kommer förklara CRM-tjänsten som Hubspot              
erbjuder, som samtliga fallföretag använder.  

3.4.3 Analys av data     
Efter att en intervju genomförts är det viktigt att intervjuaren tar tid sig tiden att göra                
noteringar samt reflektera kring svaren som den undersökta angett. I detta skede ska             
intervjuaren även fundera över eventuella saker som kan ha påverkat själva intervjun. Det är              
även betydelsefullt att åter lyssna på den inspelade intervjun och samtidigt skriva ner det till               
en löpande text, vilket görs för att underlätta analysarbetet. En nackdel är dock att detta är                
tidskrävande (Rowley, 2012). Trots detta har författarna till denna studie valt att efter de              
genomförda intervjuerna spela upp det inspelade materialet och göra noggranna noteringar på            
vad som sagts.  
 
När kvalitativ data ska analyseras är följande tre saker grundläggande i processen:            
beskrivning, systematisering och kategorisering och kombination . Den förstnämnda,        
beskrivning handlar om att datan grundligt ska framställas. Följande steg i processen handlar             
om att plocka ut och kategorisera den insamlade datan. När dessa två steg gjorts ska               
informationen i tredje fasen tolkas och intressanta samband kan visa sig (Jacobsen, 2002).             
Analysen av denna studies kvalitativa data gjordes också på detta sätt. 

3.5 Validitet och reliabilitet 
Enligt Jacobsen (2002) måste empirin uppfylla två kriterier; validitet och reliabilitet. Validitet            
innebär att studien mäter det som är ämnat att mäta, nämligen att det är relevant. Reliabilitet                
handlar däremot om att empirin måste vara tillförlitlig, det vill säg att ett krav är att om                 
mätningen utförs på nytt så ska samma värde även då erhållas (Paulsson, 1999). Det är även                
så att reliabilitet utöver tillförlitlighet handlar om trovärdighet, då undersökningen ska gå att             
tro på, dessutom ska den inte heller ha några mätfel. Validitet handlar utöver relevans om               
giltighet, med andra ord att det som mäts inte enbart gäller för en den mätta enheten, utan                 
också för flera. Giltighet kan delas in i intern och extern giltighet där den förstnämnda, intern                
giltighet handlar om att själva studien är giltig i sig och extern giltighet om resultatet även                
kan gälla för ett annat, större sammanhang (Jacobsen, 2002).  
 
Studiens primärdata ska granskas kritiskt för att öka validitetet (Jacobsen, 2002) och detta har              
gjorts genom att jämföra respondenternas svar med studiens teorier. Vidare menar Jacobsen            
(2002) att ytterligare ökad validitet och reliabilitet fås om de intervjuade personerna har god              
kännedom kring området som ska studeras, om informationen kommer från primära källor,            
från källor som inte är beroende av varandra, om intervjutillfället ägt rum vid en senare fas                
samt att svaren respondenterna lämnat kommer spontant. Respondenterna till denna studie           
arbetar med innehåll och är därmed insatta i inbound marketing, respondenterna är inte heller              
beroende av varandra, intervjuerna utformades vid en relativt sen fas i studiens process samt              
att större delen av svaren som respondenterna angav kom spontant. Detta har därmed ökat              
validiteten och reliabiliteten i denna studie. En annan faktor som styrker arbetet enligt             
Jacobsen (2002) att spela in intervjuerna eftersom det ger möjligheten att citera            
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respondenterna. Då vi i denna studie har spelat in intervjuerna har vi inte behövt förlita oss på                 
minnet, kunnat lyssna på intervjuerna mer än en gång samt att vi även kunnat få ut mer                 
precisa svar och citera vad respondenterna sagt. 
 
Snedvridningar av verkligheten kan exempelvis uppkomma vid en telefonintervju eftersom          
respondenterna vid intervjutillfället då lättare kan undgå att tala sanning då det blir             
opersonligt (Jacobsen, 200). Denna studie har inte genomfört via ett personligt möte på grund              
av distans och därmed är också författarna till denna studie medvetna om att respondenterna              
därmed kunnat förvrida sanningen. 
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4. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras de tre företag som har valt att studeras och som ligger till grund                 
för empirikapitlet. Empirin är insamlad från företagens hemsidor samt att personliga           
intervjuer har gjorts. En djupgående beskrivning av vardera företag redogörs i detta kapitel.  

 

4.1 GlobalWebIndex 
GlobalWebIndex (GWI) är ett dataföretag som samlar in data om den digitala konsumenten             
för att därefter kunna göra analyser och ge underlag för företag att kunna grunda sina beslut                
gällande marknadsföringen. Detta B2B-företag som endast existerar online startade först som           
ett marknadsundersökningsföretag, men har med tiden utvecklats till ett globalt teknikföretag           
som levererar data till främst marknadsföringsbyråer, förlag och kommunikationsbyråer runt          
om i hela världen. Företaget driver idag världens största pågående studie om den digitala              
konsumenten. GWI jobbar även själva med att ständigt utveckla sin egna marknadsföring och             
på att förstå sina kunder bättre och en av marknadsföringsstrategierna de använder är inbound              
marketing. 
 
Med 18 miljoner konsumenter och över 8500 datapunkter som ligger till grund för att bygga               
upp den potentiella målgruppen hjälper GWI marknadsförare och företag att förstå sina            
kunder och deras beteenden. Deras kunder idag är allt från små till stora företag och datan de                 
erbjuder kan användas av vilket företag eller vilken marknadsförare som helst med intresset             
att förstå sina kunder. Den data som erbjuds på deras plattform sammanställs och analyseras              
av ett trendteam som ger företaget och dess kunder värdefull information och trender om den               
digitala konsumenten. 
 
GWI använder sig av inbound marketing och företagets grundläggande verktyg är att skapa             
ett innehåll och sprida detta via sin företagsblogg, sociala medier (Facebook, Twitter,            
LinkedIn och Instagram) och försöker hela tiden att förbättra sin sökoptimering. Varje            
innehåll de skapar har ett tydligt mål i sig samt riktar sig till en specifik målgrupp. För att                  
kunna skapa ett personligt innehåll och få ut värdefull information lägger de ned mycket tid               
på att analysera sina målgrupper var för sig. Detta gör det möjligt för företaget att kunna                
utforma ett innehåll som kunderna faktiskt tar till sig. Företaget lägger stor vikt vid personligt               
innehåll då det är nyckeln till en effektiv marknadsföring och det är först då som ett resultat                 
uppnås. GWI börjar med att försöka skapa ett intresse och medvetenhet hos sina potentiella              
kunder för att därefter kunna engagera dem och slutligen få dem till en kund.  
 
Förutom att analysera företagets målgrupper var för sig, ägnar dem även mycket tid åt att               
analysera vilken målgrupp som faktiskt kommer att utföra ett köp, samt även på att förstå               
vilka kunder som ger företaget mest värde. När företaget fått denna specifika information om              
målgruppen blir det väldigt lätt att skapa rätt typ av innehåll eftersom företaget med hjälp av                
sin analys tar reda på vem de faktiskt når ut till. Genom att upptäcka och engagera kunderna                 
kan GWI skräddarsy ett innehåll som matchar kundens personliga behov, intressen och            
perception. För GWI är det viktigt att ha ett mål med alla delar i ett innehåll som skapas och                   
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att det speglar företagets affärsmål, samt att det matchar kundernas personlig behov. Att             
skapa personligt innehåll är något som stannar kvar över tiden och genererar värde             
långsiktigt. 
 
För att maximera var det skapade innehållet syns måste det delas via sociala medier.              
Djupgående analyser görs för att kunna ta reda på vilka kanaler som är mest effektiva för                
vardera målgrupp. För att kunna nå ut till så många som möjligt måste allt innehåll som                
skapas även kombineras med sökoptimering. Satsningen på sökoptimering och sociala medier           
har gjort en stor skillnad för företaget. För GWI är innehållet grunden, men att allt går hand i                  
hand. Om ett företag investerar i en del, kan inte en annan förbises. Sökoptimering påverkar               
GWIs innehåll, innehållet påverkar deras sociala media och sociala media påverkar           
innehållet.  
 
Största fördelen med inbound marketing för GWI är kvalitén på företagets leads. Något dem              
ständigt strävar efter är att få upp kvaliteten på dessa leads då det effektiviserar hanteringen               
av deras kunddata. För att hålla kvar de leads företaget får in genom sitt innehåll arbetar de                 
med att vägleda sina leads i rätt riktning. GWI gör detta genom ett så kallat workflow där                 
kunden erbjuds ett mer kundanpassat innehåll, med syfte att få in mer information om              
kunden. 
 
Värdet i relationen grundar sig i ett personanpassat och skräddarsytt innehåll. Lorna Keane,             
Editorial Manager på GWI förklarar att: “information och värdefullt innehåll finns endast ett             
klick bort, och det är därför lätt för kunder att uppfylla sina behov idag. Det enda sätt för                  
företag att faktiskt nå ut till kunder är att skapa ett personanpassat innehåll”. För att kunna                
hålla sina relationer vid liv använder GWI sig av en CRM-tjänst som erbjuds av Hubspot.               
Tack vare detta system kan GWI få värdefull information i de olika stegen i kundens               
livscykel, exempelvis vilka personer som behöver mer uppmärksamhet, vad det är som mest             
påverkar kunden samt i vilka steg vissa kunder tappar intresse i verksamheten. Denna             
information är viktig för företaget, men det är även för GWI viktigt att förstå kundens resa                
och upplevelser för att kunna få lojala kunder.  
 
Traditionella marknadsföringsmetoder fungerar inte längre för GWI eftersom personer inte          
längre tar till sig påtvingade budskap. Företag som inte använder sig av inbound marketing              
missar helheten och strategin möjliggör ett bra sätt att involvera kunderna på. Inbound             
marketing ger GWIs kunder värde och innehåll som faktiskt är användbar, underhållande och             
informativ. GWI har sett framsteg genom att kunderna nu hittar dem lättare när de fokuserar               
på inbound marketing fullt ut.  

4.2 Mention  
Mention är ett media övervakningsföretag som hjälper andra företag att ta reda på vad personer               
säger om deras företag online, på sociala medier och på olika forum. Företaget har funnits               
sedan år 2012 och onlinetjänsten de erbjuder är appbaserad. Deras kunder är allt från små till                
medelstora företag, men deras främsta målgrupp är marknadsföringsbyråer som använder          
Mentions verktyg för sina kunders eller deras egen räkning. Företaget erbjuder inte ett             
branschspecifikt verktyg, utan riktar sig mot de företag som har ett marknadsteam och som              
använder sociala medier, vilket skulle kunna vara nästan vilket företag som helst idag.  
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Sättet Mention når ut till sina kunder på baserar sig på inbound marketing och hela Mentions                
tanke med inbound marketing är att genom denna strategi lyckas locka till sig de personer som                
ser innehållet. Företaget lägger stor vikt vid sin företagsblogg som skapat sig ett bra rykte och                
ständigt får flera återkommande besökare. Denna blogg är oftast den första kontakten kunderna             
får med Mention. Arbetet med bloggen går ut på att skriva rätt typ av innehåll, det vill säga                  
sådant som är intressant och attraherar personer med olika sorters bakgrund, men med liknande              
problem. Många företag använder sociala media och bloggar, men har ingen aning om hur              
företaget uppfattas av andra personer online och vad dem säger om företaget. Mentions uppgift              
med bloggen är att fånga upp dessa potentiella kunder och locka dem till bloggen, där               
problemen finns presenterade för besökaren. Tanken är att den potentiella kunden på bloggen             
ska se lösningar på dessa problem och börja använda Mentions verktyg som lösning. 
 
När Mention väl lyckats fånga besökarens intresse handlar det om att få dem att bli kunder                
samt återkommande kunder, i detta så kallade workflow . Ett exempel på en lösning som              
Mention erbjuder är en e-bok med målet att samla in information om kunderna för att fånga in                 
personerna och få dem intresserade av verksamheten. När besökarna väl har fyllt i             
kontaktuppgifterna kommer Mention efter några dagar att återuppta kontakten för att erbjuda            
dem en annan e-bok som matchar deras tidigare personliga önskemål. Denna andra e-bok gör              
att personerna får mer information om Mention och allt innehåll som företaget skriver kommer              
få dem att inse att Mention är deras förstahandsval. Nästa steg är att allt detta ska få personerna                  
att självmant efterfråga ett säljsamtal. Ett mer traditionellt tillvägagångssätt skulle enligt           
Mention ha varit tvärtom, det vill säga att säljaren istället hade ringt upp personerna i hopp om                 
att övertyga dem till ett köp. Genom att erbjuda dessa e-böcker får Mention kontaktinformation              
som ger dem möjligheten att skapa ett personligt innehåll, vilket är en viktig del i deras                
inbound marketing strategi. 
 
För att personer ska kunna hitta Mentions företagsblogg gör de en stor satsning på              
sökoptimering, då det utan detta hade det varit omöjligt att hitta deras blogginlägg. Utöver              
sökoptimering för bloggens syfte, används även detta för företagets hemsida vilket genererar            
mycket trafik till sidan. En annan viktig del är att även publicera allt innehåll via sociala media,                 
det vill säga Facebook, Twitter, LinkedIn och Youtube för att nå ut till fler och engagera                
personer i konversationer, samt möjligheten att samla in feedback från personer online.  
 
Mention engagera sina kunder ännu mer genom att använda sig av web announce. Detta              
innebär att Mention bjuder in kända profiler inom marknadsföring som berättar om deras             
arbete. En lyckad del i Mentions strategi är att det genererar många leads. Grunden till detta är                 
att de kända profilerna drar till sig många av sina fans. Mention kan i detta läge dra nytta av                   
dessa leads genom att de fyller i formulär som sedan gör att Mention få tillgång till personernas                 
bakgrund och kan därmed ta reda på om de är lämpliga kunder, för att sedan höra av sig via                   
e-mail.  
 
För att bibehålla sin relation med kunderna använder sig Mention av en CRM-tjänst som              
erbjuds av Hubspot. Denna tjänst innefattar all hantering av Mentions email, det vill säga att               
alla formulär som kunderna fyller i hanteras av Hubspot. Alla Mentions kunder har en              
personlig kontakt som ansvarar för relationen. Detta gör att kunderna kan kontakta dem när              
som helst och denna ömsesidiga relation gör att båda parter växer. Exempelvis kan kunderna ge               
direkt feedback, vilket både kunderna och Mention vinner på. 
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Mention jobbar ständigt med att lösa kundernas problem och ge bra service vid behov. De               
försöker vara tillgängliga samt snabba och ärliga gällande orsaken till de eventuella problemen.             
De flesta människor har en förståelse för att alla verktyg inte är perfekta och det är därför                 
viktigt att kunden känner sig hörd. Värdet i att få en kund att känna att företaget kan lösa alla                   
deras problem är viktigt för Mention för att kunden ska kunna känna sig tillfredsställd, och               
detta är en viktig del i deras arbete att skapa relationer som är av bra värde. 
 
Ända sedan Mention började tillämpa inbound marketing har de sett otroliga framsteg.            
Företaget genererar leads varje månad och de får ständigt in ny kundinformation samt kunder              
som efterfrågar säljkontakt. De har aldrig använt sig av traditionell marknadsföring, det vill             
säga att de aldrig haft höga kostnader för reklam. De har alltid använt sig av sociala medier,                 
blogg och word-of-mouth som gett dem ett bra rykte. Patrick Whatman, Head of Content för               
Mention framhåller att: “vi har sett otroliga framsteg sedan vi började använda inbound             
marketing”. 

4.3 Ceros 
Ceros är ett företag som erbjuder en molnbaserad designlösning för andra företag. Deras             
verktyg hjälper företag att designa sitt innehåll på sina webbsidor, framförallt med fokus på              
visuellt innehåll. Ceros riktar sig främst mot designintresserade företag, men alla företag kan             
använda sig av deras programvara. Företaget började sin verksamhet år 2012 och har sedan              
dess starkt fokuserat på sitt innehåll med syfte att inspirera sina kunder. 
 
Att skapa ett innehåll med bra kvalité är något Ceros fokuserar på för att kunderna ska hitta                 
till dem och bli förknippade med sitt visuella innehåll. Företaget vill att besökarna ska bli               
intresserade och inspirerade till att söka sig runt på hemsidan, leta efter information och titta               
på olika provexemplar i videoformat. Tanken är att besökarna ska göra detta redan vid första               
besöket och även då efterfråga ett provexemplar samt påbörja en prenumeration, vilket är             
anledningen till att de använder inbound marketing. I företagets arbete med att skapa ett bra               
innehåll ingår även att dem lägger stor vikt vid att skapa ett innehåll som är skräddarsytt                
utefter de enskilda individerna.  
 
Ceros har sett en positiv utveckling i antalet besökare och det är idag allt fler som hittar deras                  
företagssida genom deras innehåll. Kanalerna som genererar hög trafik till deras hemsida är             
deras sociala medier (Facebook, Twitter och LinkedIn) och sökoptimering. De använder sig            
också av annonser på sociala medier, då dem vill få flera kunder och företaget har även en                 
plan på att utöka sitt marknadsteam med någon som främst fokuserar på företagets             
prenumerationer och sociala medier. För att sprida sitt budskap samt få nya kunder fokuserar              
Ceros mycket på att skapa en positiv word-of-mouth effekt. 
 
Ceros ser det som en självklarhet att företag har en blogg och att det idag förväntas att alla                  
har en blogg. De har haft sin blogg sedan företaget startades och syftet med den är att skapa                  
värde för läsaren och i varje interaktion de har med företaget. Större delen av besökarna på                
företagsbloggen består av personer som tycker om företaget och har ett intresse för arbetet de               
gör. Ceros blogg var till en början en blogg som gav tip och tricks till läsaren, men har idag                   
utvecklats till något helt annat. De vill att bloggen ska sticka ut från mängden och idag                
fokuserar de mer på att bygga upp företaget och dess historia genom visuellt material. 
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Ceros använder sig av företaget Hubspot som hjälper dem med att hantera sina nyhetsbrev              
och email. Vidare har Ceros ett säljteam som har regelbunden kontakt med kunderna. De              
håller kontakten genom mail och telefon för att ta reda på kundernas behov samt hur de kan                 
uppfylla dessa. För att kunna erbjuda största möjliga hjälp till kunderna försöker Ceros att ta               
reda på så mycket information om kunden som möjligt. Varje kontakt företaget får in måste               
fylla i ett formulär och sedan uppfylla ett visst antal kriterier för att få komma i kontakt med                  
företaget. Detta ger Ceros kvalité på sina kundsamtal samt även på deras leads. 
 
Tanken med denna process som Ceros använder är att fokusera på att bygga långvariga              
relationer där kunderna känner nytta och tillfredsställelse. Ceros vill genom detta att            
kunderna ska känna värde i relationen och får en optimal kundupplevelse. Kortsiktiga            
relationer som genererar lönsamhet i stunden, men inget värde i längden är sådana relationer              
som Ceros inte prioriterar då de ger en långsiktig förlust, besvikna kunder samt ett skadat               
rykte. Företaget jobbar ständigt med att stärka sina kundrelationer och varje kund har en              
specifik kontakt på företaget som hjälper till med service. Ceros tar även hänsyn till              
kundernas feedback, vilket gör att de kan förbättra och engagera relationerna med sina kunder              
samt deras verksamhet. Företaget växer successivt och innehållet är det som gör att fler              
kunder hittar Ceros idag. 
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5. Analys 
 

I detta kapitel presenteras först en inomfallsanalys för varje fallföretag där teori och empiri 
kopplas samman. Detta följs av en mellanfallsanalys där fallföretagen jämförs med varandra 
för att ta fram likheter och skillnader. 

 

5.1 Inomfallsanalys  

5.1.1 GlobalWebIndex 
GWI använder sig av inbound marketing som en marknadsföringsmetod eftersom          
traditionella metoder inte fungerar lika effektivt i dagens moderna samhälle. GWI har            
förändrat sin marknadsföring eftersom det inte längre går att tvinga på kunden ett budskap.              
Detta kan kopplas till Lin och Yazdanifard (2014) teori om att människor idag i större               
utsträckning ifrågasätter den information som finns tillgänglig, vilket därmed påverkat          
marknadsföringen.  
 
För GWI är inbound marketing en strategi som gör att företaget kan få sina kunder               
engagerade i sin verksamhet på ett effektivt sätt. Deras grundläggande verktyg i strategin är              
innehållet med syfte att spridas via olika kanaler för att nå ut till den specifika målgruppen,                
vilket är det första steget attract i inbound marketing processen (Hubspot, 2017). GWIs stora              
fokus på innehåll kan kopplas ihop med Royo-Vela och Hünermunds (2016) påstående om att              
innehåll är stommen i inbound marketing. Likaså menar Holliman och Rowley (2014) att en              
nödvändighet för en fungerande inbound marketing strategi är att förstå betydelsen av            
innehållet som skapas.  
 
GWI fokuserar väldigt mycket på att skapa ett skräddarsytt innehåll som matchar den             
enskilda kunden och för att lyckas skapa ett sådant innehåll, lägger företaget stor vikt vid att                
analysera sin målgrupp. Detta då de anser att lösningen till en effektiv och resultatrik              
marknadsföring är ett personligt innehåll. Detta grundar sig i företagets medvetenhet om att             
kunder idag väldigt lätt kan uppfylla sina behov då all information är lättillgänglig och endast               
finns ett klick bort. Likaså menar Halligan och Shah (2014) att användningen av internet har               
blivit allt mer vanligt när det gäller att söka information och shoppa. Ett personligt innehåll               
kommer enligt teorin att få kunden tillfredsställd om företagets erbjudande stämmer överens            
med kundens förväntan, det kommer göra att ett företag får återkommande kunder samt att              
det personliga innehållet gör att företaget bygger upp ett förtroende ( Jamshaid, Qureshi &             
Khokhar , 2012; Caragher, 2013; Hubspot, 2017). 
 
För att kunna skräddarsy ett innehåll utefter kundernas specifika intressen och behov försöker             
GWI skapa uppmärksamhet hos sina potentiella kunder, för att därefter kunna få dem             
engagerade. Detta arbete kommer leda till att dessa potentiella kunder kan omvandlas till             
faktiska kunder. Detta är något som kan kopplas till Halligan och Shahs (2014) konstaterande              
om att målet med innehållet är att locka besökarna till företagets hemsida för att därefter               
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kunna få dem till kunder. Fortsättningsvis menar författarna även att ett företag skräddarsyr             
sitt innehåll eftersom att alla besökare befinner sig i olika steg i köpprocessen.  
 
För att samla in information om sina kunder använder sig GWI av ett workflow där de                
erbjuder kunderna något i utbyte mot kontaktinformation. Detta är det andra steget convert i              
Hubspots (2017) figur som beskriver inbound marketing processen. Att samla in besökarnas            
kontaktinformation är enligt Hubspot (2017) ett måste för att kunna omvandla sina besökare             
till kunder. GWI kan genom detta vägleda sina leads i önskvärd riktning, det vill säga få dem                 
att bli kunder. Inbound marketing ger GWI en hög kvalité på sina leads, vilket enligt dem är                 
den största fördelen med denna metod för deras verksamhet. Denna fördel kan kopplas till              
Halligan och Shahs (2014) som också menar att inbound marketing leder till värdefulla             
kunder genom att skapa rätt typ av innehåll på ett korrekt sätt. Att omvandla ett företags leads                 
till kunder är tredje steget close i processen (Hubspot, 2017).  
 
För att sprida sitt innehåll använder GWI sig av en företagsblogg samt sociala medier som               
verktyg, vilket också är de viktigaste verktygen i inbound marketing (Liao, To & Liu, 2013;               
Royo-Vela & Hünermund, 2016). För att maximera spridningen av sitt innehåll gör GWI             
analyser för att ta reda på vilka av alla kanaler som är de mest effektiva för de olika                  
målgrupperna. Detta kan kopplas med Hubspot (u.å.) som poängterar att innehållet som            
publiceras ska tilltala målgruppen. Innehållet som GWI skapar kombineras med          
sökoptimering, vilket har gjort en stor skillnad för företaget. Sökoptimering har även gjort att              
GWI kan nå ut till väldigt många människor och sökoptimering möjliggör även att företag              
enligt Lee, Jang, Lee och Oh (2016 ) kan synas högt upp på sökmotorer. 
 
GWI betonar att alla delar i inbound marketing, det vill säga innehåll, blogg, sociala medier               
(Facebook, Twitter, LinkedIn och Instagram) och sökoptimering är beroende av varandra och            
investerar därmed i alla dessa delar. Likaså menar Mantell (2012) att företag måste förstå              
kraften av dessa delar och poängterar att det är extra viktigt för just B2B-företag. Även               
Hubspot (2017) menar på att innehåll bloggande, sökoptimering och sociala medier alla är             
otroligt viktiga i inbound marketing processen. GWI fokuserar även mycket på att engagera             
sina kunder och detta genom att skapa ett intresse och medvetenhet. Att upprätthålla             
företagets kundrelationer och engagera dem ännu mer är det fjärde och sista steget delight i               
inbound marketing processen  (Hubspot, 2017). 
 
För att kunna behålla sina kundrelationer använder GWI sig av en CRM-tjänst som erbjuds              
av Hubspot. Detta system tillgodoser GWI med värdefull information gällande kundens           
livscykel och var de olika kunderna befinner sig i denna cykel. Detta kan kopplas till Halligan                
och Shah (2014) som tydliggör att kunder måste få individuella erbjudanden eftersom de             
befinner sig i olika steg i köpprocessen och genom att göra detta kan företaget engagera sina                
kunder och få dem att komma tillbaka. För att få en effektiv CRM-process menar McDonald               
och Wilson (2011) att en nödvändighet är att företaget förstår värdet av varje specifik kund.               
Vidare menar även Kotler, Armstrong, Harris och Piercy (2013) på att användning av CRM              
ger värde och tillfredsställelse till kunderna.  
 
Den värdefulla information GWI får från sin CRM-process ger dem möjligheten att kunna             
skräddarsy ett innehåll som i sin tur ger värde i deras kundrelationer. Detta kan kopplas till                
Chaffey, Ellis-Chadwich, Johnston och Mayers (2006) förklaring om relationer, där          
långsiktiga kundrelationer byggs genom att kundens behov uppfylls om företaget har kunskap            
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om individen och erbjuder något som matchar kundens personliga behov. I GWIs arbete med              
att få lojala kunder ingår det att förstå kundens resa och upplevelser då det är en viktig del i                   
denna process. Vikten i kundens upplevelse kan kopplas till Söderlund och Julanders (2003)             
resonemang om att kundens upplevelse om tillfredsställelsen från ett tidigare besök kommer            
att påverka huruvida kunden kommer att känna förtronde längre fram. Förtroende är en av              
grunderna för att få lojala och engagerade kunder, vilket även ger kvalité i relationen och gör                
att företaget blir framgångsrikt (Söderlund & Julander, 2003; Li, Green, Farazmand &            
Grodzki, 2012; Nguyen, Leclerc & LeBlanc, 2013). 

5.1.2 Mention 
Strategin Mention använder för att nå ut till sina kunder är inbound marketing, som de sett                
otroliga framsteg med. Denna framgång skulle enligt Mention inte vara möjlig utan denna             
strategi. Mention har aldrig använt sig av traditionell marknadsföring. Kotler och Keller (2012)             
poängterar att ett företag som vill bli framgångsrikt måste förstå vikten av marknadsföring.             
Även Hubspot (2017) belyser att inbound marketing är en metod som blivit den mest effektiva               
metoden för de företag som verkar online. Liknande menar Lin och Yazdanifard (2014) att              
företag på grund av den tekniska utvecklingen idag måste använda sig av internet då det har                
blivit en viktig marknadsföringskanal. 
 
Mention använder sig inbound marketing för att locka till sig potentiella kunder. Detta gör              
dem via sitt innehåll som de bland annat sprider via sociala medier (Facebook, Twitter,              
LinkedIn och Youtube) och blogg som marknadsföringskanal, vilket är steg ett attract i             
inbound marketing processen (Hubspot, 2017). Att locka till sig potentiella kunder både            
nationellt och internationellt är nämligen enligt Caragher (2013) en möjlighet som skapas vid             
användandet av inbound marketing.  
 
Första kontakten potentiella kunder har med Mention är via deras företagsblogg, som de lägger              
en stor satsning på och även Hubspot (2017) menar att bloggandet är ett väldigt bra sätt om ett                  
företag vill få personer att lägga märke till företaget. Mention vill sprida sitt innehåll och               
därmed locka till sig potentiella kunder genom att skapa ett innehåll som målgruppen finner              
intressant och de använder sig därmed av en företagsblogg. Liao, To och Liu (2013) förklarar               
att detta är ett verktyg för att kommunicera ut ett innehåll för personer med liknande intressen,                
även Halligan och Shah (2014) poängterar att om ett företag bloggar kommer det att underlätta               
för dem att komma i kontakt med sina potentiella kunder. 
 
För att potentiella kunder ska kunna hitta företagsbloggen fokuserar Mention mycket på            
sökoptimering, både för bloggen och för deras hemsida. Dessa potentiella kunder hittar även             
Mention på grund av word-of-mouth som har gett företaget ett bra rykte. Detta är något som är                 
viktigt för företag som verkar online och ett gott rykte gör också att kunderna lättare kan lita på                  
företaget (Zhang, Jansen & Chowdhury, 2011; Nguyen, Leclerc & LeBlanc, 2013).           
Sökoptimeringen gör även att Mention får mycket trafik och en parallell kan här dras till               
Halligan och Shahs (2014) uttalande om att sökoptimering genererar mycket högre trafik till             
sidan och därmed når företaget ut till fler personer. Således måste företaget även enligt Fishkin               
och Hogenhaven (2013) utforma ett innehåll som matchar just det som personer söker efter,              
vilket är anledningen till att Mention satsar stort på sökoptimering.  
 
Mentions innehåll på bloggen går ut på att skapa rätt typ av innehåll som lockar till sig                 
personer med liknande problem. Detta kan kopplas till Hubspots (2017) tanke om att företag              
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genererar högre trafik till sin sida om de delar rätt typ av nyckelord samt att innehållet måste                 
publiceras på rätt plats och i rätt tid. Mentions stora fokus på att skapa ett personligt innehåll                 
kan kopplas till Hubspot (2017) som menar på att detta leder till att företagets potentiella               
kunder lockas dit på egen hand och ett förtroende byggs därmed upp.  
 
När Mention har lockat till sig besökarna till sin företagsblogg, erbjuder de en e-bok för att                
kunna samla in kontaktinformation om besökarna. Detta är steg två convert i Hubspots (2017)              
inbound marketing process. Vidare återupptar Mention kontakten med dessa personer genom           
att erbjuda ytterligare en e-bok som är personanpassad. Syftet med detta är att Mention ska få                
dessa personer att på egen hand efterfråga kontakt med företaget och därmed bli en kund, vilket                
är tredje steget close i processen (Hubspot, 2017). Mention vill att kunderna själva ska vilja               
vara deras kunder, till skillnad från ett traditionellt tillvägagångssätt där företaget försöker            
övertala kunden till att utföra ett köp. Här kan en koppling dras till Caragher (2013) som                
påpekar att inbound handlar just om att kunden själv ska upptäcka företaget.  
 
Mention arbetar ständigt med att engagera sina kunder, vilket dem gör genom sina web              
announce som även ger företaget fler leads. Detta arbete med att engagera sina kunder är det                
fjärde steget delight i inbound marketing processen (Hubspot, 2017). Något annat Mention gör             
i detta steg som också engagerar kunderna är att samla in feedback från dem, vilket dem gör                 
via sociala medier och personlig kontakt med kunden. Något som också är värt att nämna är att                 
Mention genom att publicera rätt typ av innehåll i sociala medier även skapar konversationer              
som engagerar andra personer i sin verksamhet. Detta kan kopplas till Sashi (2012) som              
betonar att fördelarna med sociala medier är att det underlättar för företag som vill              
kommunicera och involvera sina kunder, samt gör att företag lättare kan ge bra service,              
bibehålla sina relationer och även skapa kundengagmenang. Vidare kan Mentions användning           
av sociala medier kopplas till Lipiäinen (2015) som menar att fördelarna som sociala medier              
ger gynnar B2B-företag eftersom det ger värde i företagets kundrelationer. 
 
Mention använder sig av Hubspots CRM-tjänst för att bevara sina kundrelationer. Denna            
relation växer för båda parter eftersom Mention erbjuder sina kunder en egen kontakt. Ndubisi              
(2007) poängterar att det är viktigt att ha regelbunden kontakt med sina kunder och Micheaux               
och Gayet (2001) menar på att information om kunderna leder till att företaget kan              
kommunicera på ett mer kraftfullt sätt. Dessutom menar Ndubisi (2007) att kommunikation är             
en av faktorerna som gör att en kund blir lojal. 
 
Mention grundar sina kundrelationer på tillgänglighet och trygghet. Genom att ge denna            
service till sina kunder vill Mention att kunderna ska känna sig hörda och även känna att                
företaget kan lösa alla deras problem. Det är på ett sådant sätt som Mention skapar värde och                 
därmed även tillfredsställelse för sina kunder och därmed värde i sina relationer.            
Tillfredsställelse är enligt Jamshaid, Qureshi och Khokhar (2012) något som gör en kund lojal              
och även Li, Green, Farazmand och Grodzki (2012) påpekar att tillfredsställelse är en del i att                
få kvalié i en relation. Värdet som Mention skapar i relationerna kan kopplas med Li och                
Greens (2011) konstaterande om att detta är ett av målen för en marknadsförare. 

5.1.3 Ceros 
Ceros använder sig av inbound marketing som strategi för sin marknadsföring då de ser en               
fördel i att locka till sig besökare och även få dem att stanna kvar. Detta gör dem genom att                   
skapa ett rikt innehåll som lockar till sig besökare. Kunder måste idag vara medvetna om               
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företagens existens enligt Hubspot (2017) och Royo-Vela och Hünermund (2016) poängterar           
vidare att inbound marketing kan användas för att locka till sig besökare och få nya kunder.                
Det rika innehåll som Ceros skapar gör att ett intresse skapas hos besökarna och att de                
därefter efterfrågar ett provexemplar i videoformat och sedan blir prenumeranter. Här kan en             
parallell dras till att om rätt typ av innehåll skapas leder det till att besökare blir kunder, samt                  
att de på grund av detta specifika innehåll blir återkommande kunder (Hubspots, 2017;             
Caragher, 2013).  
 
Ceros fokuserar mycket på sitt innehåll och de har på grund av detta fått många fler besökare.                 
Vikten i att skapa rätt typ av innehåll kan kopplas till teorin om att företagets hemsida bör ha                  
sådant innehåll som kunderna vill ta del av då det är detta som faktiskt förbrukas, vilket även                 
genererar högre trafik till sidan (Halligan & Shah, 2014; Hubspot, 2017). Vidare fokuserar             
Ceros på ett personligt innehåll, vilket kan kopplas till Hubspots (2017) teori om att sådant               
innehåll bygger upp ett förtroende hos kunderna. Ceros arbetar framförallt mycket med att             
skapa ett visuellt innehåll eftersom de vill locka sin designintresserade målgrupp och enligt             
Halligan och Shah (2014) kan innehåll delas via exempelvis blogginlägg och videos. Ceros             
vill att kunderna ska förknippa dem med visuellt innehåll och lägger därför stor vikt vid att                
skapa ett sådant innehåll med bra kvalité, och Lieb (2011) understryker att ett företags              
identitet formas genom att skapa rätt innehåll. För att kunna få rätt innehåll och erbjuda det                
kunderna vill ha försöker Ceros att samla in mycket information om kunderna. Likaså menar              
Caragher (2013) att ett innehåll som matchar den specifika målgruppen är grundläggande för             
att kunna nå ut till sin målgrupp och Lieb (2011) menar att detta innehåll får kunderna att                 
uppfatta företagets produkter som trovärdiga, tillgängliga och relevanta.  
 
Innehållet som Ceros skapar sprids via deras hemsida, sociala medier samt deras            
företagsblogg. Att sprida innehållet via blogg är vad Liao, To och Liu (2013) nämner som ett                
bra sätt att använda för denna typ av kommunikation, samt att Halligan och Shah (2014)               
tillägger att det även ska spridas via sociala medier då innehållet via denna kanal blir               
anmärkningsvärt. Detta är också det första steget attract i inbound marketing processen            
(Hubspot, 2017).  
 
På sociala medier använder sig Ceros mycket av annonser för att kunna få fler kunder, vilket                
kan kopplas ihop till Chanthinok, Ussahawanitichakit och Jhundra-indra (2015) som menar           
att sociala medier som kanal framförallt ger online företag en ökad konsumtion. De sociala              
medier som Ceros använder är Facebook, LinkedIn och Twitter och användandet av dessa             
kanaler ger möjligheten att nå ut med budskapet till många personer, bredda kontaktnätet,             
samla in information och kommunicera ut till andra (Halligan & Shah, 2014; Monesson,             
2014).  
 
Användandet av sociala medier som kanal genererar mycket trafik till Ceros hemsida. De             
arbetar även med sökoptimering som verktyg, vilket också har varit en bidragande faktor till              
den ökade trafiken. Här kan en parallell dras till Lee, Jang, Lee och Oh (2016) som menar på                  
att sökoptimering gör att företag hamnar högt upp på sökmotorer, framförallt på Google då              
Luh, Yang och Huang (2016) påstår att Google är den primära sökmotorn. Således menar              
Caragher (2013) att företag därför bör fokusera på att optimera det innehåll som sprids via               
sociala medier på ett sådant sätt som gör det lättillgängligt. 
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En annan viktigt kanal som Ceros använder för att sprida sitt innehåll är deras företagsblogg               
och Ho, Chiu, Chen och Papazafeiropoulou (2015) poängterar att detta informationsrika           
verktyg har en stark påverkan på köpbeteendet då kunder idag i stor utsträckning använder              
bloggar som informationskälla. Ceros besökare på bloggen är sådana som har ett intresse för              
deras verksamhet samt tycker om företaget. Syftet med deras blogg är att skapa värde för               
sina besökare och i varje kontakt de har med företaget. Här finns ett samband med Halligan                
och Shahs (2014) påstående om att företagets kunder lättare känner förtroende över tiden vid              
användandet av blogg som verktyg. Ceros arbetar mycket med att skapa en blogg som skiljer               
sig från mängden och de har därför valt att skapa ett visuellt innehåll som bygger upp                
företaget och dess historia. Att skapa ett anmärkningsvärt innehåll på sin blogg kan kopplas              
med teorin om att det är något som ökar chansen att flera personer hittar företagets sida                
eftersom varje blogginlägg i sig genererar trafik till hemsidan via sökmotorer (Halligan &             
Shah, 2014; Hubspot, 2017). 
 
För att locka till sig nya kunder och sprida sitt budskap fokuserar Ceros mycket på att skapa                 
en positiv word-of-mouth. För företag som verkar online är detta extra viktigt enligt Zhang,              
Jansen och Chowdhury (2011) och vidare menar Li och Green (2011) på att framförallt lojala               
kunder har en tendens att sprida en positivt word-of-mouth.  
 
När Ceros får in potentiella kunder till företaget måste de fylla i ett formulär som gör att                 
företaget får in information om kunderna. Detta är steg två convert i inbound marketing              
processen (Hubspot, 2017). För att processen ska gå vidare till steg tre close där företaget leads                
omvandlas till kunder (Hubspot, 2017) har Ceros vissa kriterier som dessa potentiella kunder             
måste uppfylla för att det ska öka kvalitén på företagets leads.  
 
För att hålla kontakten med sina kunder använder sig Ceros av en CRM-tjänst som Hubspot  
erbjuder. Ceros fokuserar därefter mycket på att ha regelbunden kontakt med sina kunder             
genom att varje kund har en egen kontakt. Enligt teorin är detta något som är viktigt för att                  
kunna hålla kvar kundrelationerna, skapa värdefulla relationer och för att göra detta är det              
även viktigt att förstå värdet av varje enskild kund, vilket är otroligt viktigt i inbound               
marketing (Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg, 2013; Newell, 2000; Hubspot, 2017).           
Dessutom menar Newell (2000) att värde är en grundläggande faktor för att kunna få en lojal                
kund. 
 
Regelbunden kontakt med kunderna är en grundläggande del i företagets process att skapa             
långvariga relationer och bygga värde i dessa. Ceros lägger här därför stor vikt vid att få                
kunderna att känna nytta och tillfredsställelse. Här kan en parallell dras till Kotler,             
Armstrong, Harris och Piercys (2013) teori om att företag måste lägga stor vikt vid att skapa                
ett långsiktigt värde som gör att kunderna blir tillfredsställda för att de därefter ska kunna bli                
lojala kunder. Likaså menar Li, Green, Farazmand och Grodzki (2012) att kunders uppfattade             
värde påverkar tillfredsställelsen som därefter påverkar om en kund blir lojal eller inte. Ceros              
arbetar även med att förbättra sina kundrelationer genom feedback som engagerar deras            
kunder, vilket kan kopplas till det fjärde och sista steget delight i Hubspots (2017) inbound               
marketing process. Att fokusera på kortvariga relationer som inte genererar något värde i             
längden är inget som Ceros gör. Detta kan kopplas ihop med Mantells (2012) påstående om               
att B2B-företagens utmaning är att de inte har hög försäljningsvolym i jämförelse med deras              
höga värde som de har på sina kundrelationer.  
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5.2 Mellanfallsanalys 
Innehållet är grunden i inbound marketing (Royo-Vela & Hünermund, 2016) och detta            
verktyg används av samtliga tre fallföretag. Största likheten företagen har är att de alla              
fokuserar på att skapa rätt typ av innehåll som matchar vardera företags målgrupp. Alla              
företag sprider även sitt innehåll via företagsblogg och sociala medier. Ett fokus för samtliga              
företag ligger i att skapa ett innehåll som är personligt anpassat utefter den enskilda individen               
som kommer att förbruka innehållet. Ceros däremot lägger utöver detta även stor vikt vid att               
skapa ett visuellt innehåll då dem vill locka sin designintresserade målgrupp, vilket för dem              
är rätt typ av innehåll. 
 
Blogg är ett verktyg för att kommunicera innehåll (Liao, To & Liu, 2013). Samtliga              
fallföretag använder sig av detta verktyg, men på olika sätt där Mention och Ceros utmärker               
sig lite extra gällande deras arbete med bloggen. Mention lägger till skillnad från de andra               
företagen extra vikt vid sin företagsblogg, då detta är första kontakten deras kunder har med               
dem. Ceros har valt att skapa en blogg med visuellt innehåll för att skilja sig från andra                 
företagsbloggar, samt eftersom deras målgrupp är designintresserade företag.  
 
Sökoptimering som verktyg hjälper företag att generera högre trafik till sin hemsida och att              
hamna högt upp på sökmotorer (Halligan & Shahs, 2014; Lee, Jang, Lee & Oh, 2016). De tre                 
företagen i denna studie använder sig också av sökoptimering av samma syfte och             
användandet av detta verktyg har lett till att alla företag fått högre trafik till sina hemsidor. En                 
märkbar skillnad finns dock i hur företagen får sin trafik. GWI fokuserar mycket på att               
analysera de rätta kanalerna, för att därefter veta vilka kanaler de ska lägga extra fokus på i                 
utformande av sitt innehåll. Mention däremot försöker att arbeta mycket med innehållet på             
deras företagsblogg och därmed generera mycket trafik till just denna kanal. Ceros får mycket              
trafik genom att bland annat använda sociala medier som verktyg. 
 
Sociala medier är ett sätt för företag att nå ut till sina potentiella kunder (Khare, 2012). Alla                 
tre fallföretag använder sig av detta verktyg och nätverken som företagen använder här är              
liknande. Alla tre företag använder sig av Facebook, Twitter och LinkedIn. GWI använder sig              
däremot också av Instagram och Mention av Youtube.  
 
Alla dessa verktyg, det vill säga innehåll, blogg, sökoptimering och sociala medier är första              
steget attract i Hubspots (2017) inbound marketing process. Vidare arbetar de tre företagen             
med steg två convert, där alla tre företag skiljer sig åt gällande deras arbetssätt att samla in                 
kontaktinformation på. GWI erbjuder i detta steg sina kunder något i utbyte mot denna              
information, medan Mention här använder sig av en e-bok och Ceros samlar in             
kontaktinformationen genom att potentiella kunder får fylla i ett formulär.  
 
Vidare i steg tre close kan man även här se att de tre företagen skiljer sig åt. GWI fokuserar                   
på att vägleda, Mention på att potentiella kunder självmant ska efterfråga kontakt med             
företaget och Ceros har kriterier som de potentiella kunderna måste uppfylla. Alla dessa             
tillvägagångssätt handlar om att få de potentiella kunderna att bli kunder. I det fjärde steget               
delight arbetar alla tre företag med att skapa engagemang hos sina kunder för att upprätthålla               
relationerna med dem, detta gör dem dock på olika sätt. GWI skapar engagerade kunder              
genom att skapa ett intresse och medvetenhet hos dem. Mention gör däremot detta genom              
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sina web announce och även genom att samla in feedback från kunderna. Mention och Ceros               
har här en väldigt stor likhet då Ceros också skapar kundengagemang genom feedback.  
 

Tabell 2.0 Inbound marketing processen, likheter och skillnader 
 

Steg GlobalWebIndex Mention Ceros 

Attract Innehåll 
Blogg 
Sökoptimering 
Sociala medier 

Innehåll 
Blogg 
Sökoptimering 
Sociala medier 

Innehåll 
Blogg 
Sökoptimering 
Sociala medier 

Convert Erbjudande E-bok Formulär 

Close Vägleda i rätt 
riktning 

Efterfråga 
företagskontakt 

Ställa krav via 
kriterier 

Delight Engagemang genom 
intresse och 
medvetenhet 

Engagemang genom 
feedback och web 
announce 

Engagemang genom 
feedback 

 
Företagens olika sätt att skapa kundengagemang är en del i deras arbete att skapa värde i sina                 
kundrelationer. Utöver engagemang fokuserar företagen som tidigare nämnts på att skapa ett            
innehåll som matchar kundernas personliga behov, vilket också är en del i att skapa värde och                
därmed även långsiktiga kundrelationer (Chaffey, Ellis-Chadwich, Johnston & Mayers,         
2006). Det personliga innehållet gör även att företagen enligt Hubspot (2017) bygger upp ett              
förtroende. 
 
GWIs process med att skapa långvariga relationer med sina kunder handlar om att förstå              
kundens resa och upplevelser för att därefter kunna skräddarsy sitt innehåll utefter den             
enskilda individen, det vill säga att det personliga innehållet är GWIs viktigaste del i arbetet               
med att få lojala kunder. En märkbar skillnad finns dock i vad företagen utöver det personliga                
innehållet lägger stort fokus på. Mention bygger sina relationer med kunderna på            
tillgänglighet och trygghet, vilket grundar sig i att dem ständigt vill finnas där för sina kunder                
och lösa deras problem. Genom detta vill Mention skapa tillfredsställelse och värde i sina              
relationer med kunderna. Värde för Ceros är väldigt lik Mentions syn men handlar mer om               
regelbunden kontakt än om att lösa deras problem. Genom att få kunderna att känna att de                
kan komma i kontakt med företaget när de vill kommer kunderna att känna nytta och               
tillfredsställelse. Samtliga företag använder sig också av CRM för att bibehålla sina            
relationer, vilket enligt Kotler, Armstrong, Harris och Piercy (2013) är något som skapar             
värde samt tillfredsställelse för ett företags kunder. 
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6. Slutsats  
 

I detta kapitel presenteras resultatet till studiens forskningsfråga. Avslutningsvis kommer          
förslag till framtida forskning att redogöras. 

 
 
Syftet med denna studie var att få en ökad förståelsen för inbound marketing i ett               
B2B-kontext och redogöra för strategins roll i att få lojala kunder. Bakomliggande orsaken             
till det valda syftet var att kunder på grund av internet idag har större valmöjligheter och det                 
har därmed blivit extra viktigt för företag att fokusera på att få lojala kunder för att öka                 
chansen att överleva på dagens marknad. Inbound marketing är ett relativt outforskat ämne,             
framförallt i B2B-kontexten och förståelsen för detta är därför värt att belysa.  
 
Resultatet av intervjuerna med de tre B2B-företagen i kombination med teorin, har i denna              
studie utifrån den begränsade undersökningen visat att det finns många faktorer som gör en              
kund lojal och att de faktorer som gör en kund lojal kan uppfyllas via inbound marketing. Att                 
kombinera samtliga verktyg, innehåll, blogg, sökoptimering och sociala medier är          
grundläggande för att inbound marketing ska fungera och därmed ha en möjlighet att uppfylla              
de faktorer som gör en kund lojal. En av faktorerna som gör en kund lojal är värde och för att                    
ett företag ska kunna få värdefulla och kvalitérika kundrelationer måste de få sina kunder att               
känna sig tillfredsställda, känna ett förtroende för företaget samt även bli engagerade.  
 
Användningen av inbound marketing gör att företag kan skapa långvariga relationer.           
Eftersom grunden i inbound marketing är innehåll kan företag som använder denna strategi             
därmed matcha kundens enskilda behov genom att skapa ett skräddarsytt innehåll. Företag            
kan då använda sig av CRM som är en del i inbound marketing. Denna CRM-process               
tillhandahåller företagen med kundinformation som behövs för att skapa ett skräddarsytt           
innehåll. Detta gör att företagen kan skapa värde och tillfredsställelse för sina kunder.  
 
Inbound marketing får företagets kunder att på egen hand komma till företaget och därmed              
även få dem engagerade. Verktygen i inbound marketing, det vill säga innehåll, blogg,             
sökoptimering och sociala medier måste kombineras för att strategin ska fungera och vara så              
effektiv som möjligt. Innehållet är grunden i strategin och genom att skapa rätt typ av               
innehåll på ett korrekt sätt kan företag få värdefulla kunder. På grund av innehållets förmåga               
att skapa ett intresse hos kunderna kan företaget locka till sig den specifika målgrupp de vill                
nå ut till. Eftersom rätt innehållet skapar ett intresse hos kunderna lockas de till företaget på                
egen hand, och redan här skapas en liten grad kundengagemang. Ytterligare engagemang            
skapas i inbound marketing efter ett köp genom att exempelvis samla in feedback via bland               
annat sociala medier och personlig kontakt, samt engagera via web announce. Företag måste             
upprätthålla sina relationer för att kunna skapa värde och detta görs bland annat genom att få                
kunderna delaktiga och därmed engagerade. Genom inbound marketing kan företag få sina            
kunder engagerade på ett effektivt sätt. 
 
Tillfredsställelse är en del i att skapa värde i relationer samt en viktig del i att få lojala                  
kunder. Genom att skapa ett personligt innehåll som matchar kundernas förväntan kommer de             
att känna sig tillfredsställda. Tillfredsställelse handlar även om att få kunderna att känna             
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värde och genom att skapa ett långsiktigt värde kan företag få lojala kunder. Detta eftersom               
kundens uppfattade värde påverkar tillfredsställelsen som därmed påverkar om en kund           
kommer bli lojal eller inte. Genom att exempelvis publicera rätt typ av innehåll på en               
företagsblogg kan företag uppnå värde. Vidare kan tillfredsställelse och värde också uppnås            
genom att företaget ständigt är tillgängligt, ger bra service och får kunderna att känna sig               
trygga, vilket företag gör efter att de lockat till sig kunderna och kunderna faktiskt har utfört                
ett köp. Att få kunderna tillfredsställda kommer påverka om kunderna känner förtroende för             
företaget längre fram. 
 
Förtroende är en av grundfaktorerna för att få engagerade samt lojala kunder. Eftersom rätt              
innehåll lockar kunder till företaget på egen hand kommer därmed ett förtroende att byggas              
upp. Genom att exempelvis använda en företagsblogg som verktyg kan företag via det             
innehåll som publiceras också bygga upp ett förtroende hos sina kunder över tiden.  
 
Avslutningsvis har denna studie utifrån den begränsade undersökningen resulterat i att           
användningen av inbound marketing tillhandahåller dess användare med verktyg som ger           
värde och långsiktiga relationer. Vidare kan företag genom att kombinera alla dessa verktyg             
skapa värde, kundengagemang, tillfredsställelse och förtroende, som tillsammans kan ge          
lojala kunder. Författarna till denna studie har därmed dragit slutsatsen att företag med hjälp              
av inbound marketing kan få lojala kunder om strategin tillämpas på rätt sätt. På grund av                
studiens begränsning indikerar författarna slutligen att den framtagna slutsatsen inte är           
generaliserbar. 

6.1 Vidare forskning 
I denna studie har endast ett B2B-kontext undersökts och därmed har business-to-consumer            
(B2C)-kontexten medvetet exkluderats. Ett intressant undersökningsområde hade varit att         
enbart studera det valda ämnet i ett B2C-kontext. Vidare kan det vara intressant att göra en                
jämförande undersökning mellan B2B och B2C för att se om det finns skillnader i hur               
inbound marketing definieras och används beroende på område.  
 
Ett ytterligare förslag är att det hade varit intressant att undersöka studiens ämne ur ett               
konsumentperspektiv för att forska i huruvida kunder uppfattar strategin och bekräfta om            
kunderna faktiskt blir lojala utifrån vad teorin förespråkar.  
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Bilaga 

Intervjuguide  
 
Bakgrundsfakta om företaget  

1. Skulle ni kunna berätta lite om företaget, när det grundades, vad ni gör och er 
bakgrund? 

2. Vilken bransch är ni verksamma inom? 
3. Är ni ett företag som endast verkar online?  

 
Inbound marketing  

4. Vad är inbound marketing för er? 
5. Hur länge har ni använt inbound marketing som en strategi, och har ni sett en 

förbättring i er användning av detta?  
6. Har ni sätt någon skillnad nu när ni använder er av inbound marketing i jämförelse 

med förr när ni inte använde er av denna strategi? 
7. Hur använder ni inbound marketing i ert företag? 
8. Vad för marknadsföringskanaler i inbound marketing använder ni er av?  
9. Inbound marketing handlar om att kunder ska hitta dig. Har ni märkt en skillnad nu 

när ni använder inbound marketing i jämförelse med innan? Hittar kunden ert 
företaget lättare nu?  

10. Kan ni berätta lite för oss om er CRM-strategi?  
11. Hur skapar ni kundrelationer och upprätthåller dessa relationer? 

 
Kundlojalitet 

12. Vad gör ni för att få lojala kunder? 
13. Vad gör ni för att skapa värde i relationerna med era kunder? 
14. Kan ni säga att era kunder känner sig mer speciella när ni använder er av inbound 

marketing? 
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