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Abstract 

Previous research has shown positive results in the use of inbound marketing on high-

involvement products. The purpose of this study is to create deeper understanding and develop 

the theory of inbound marketing as a marketing strategy for Swedish companies that market 

low-involvement products. This will be done by studying companies operative in the cosmetics 

and hygiene industry. The authors want to create an understanding of how inbound marketing 

works for these products and at the same time find out if it is possible to create involvement to 

low-involvement products. The study is based on a qualitative method in which four companies 

have been studied and interviewed and the result shows, among other things, that it is possible 

to create involvement to low-involvement products. The conceptual framework can help 

companies gain a deeper understanding of the inbound marketing process, while at the same 

time also act as a guide for how these companies can work with the strategy.  
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Sammanfattning 

Tidigare forskning har visat positiva resultat i användandet av inbound marketing på 

högengagemangsprodukter. Syftet med denna studie är att förklara och bidra med förståelse 

kring inbound marketing som marknadsföringsstrategi för svenska företag som marknadsför 

lågengagemangsprodukter och samtidigt utveckla det teoretiska ramverket för inbound 

marketing. Detta genom att studera företag verksamma inom kosmetika- och hygienbranschen. 

Författarna vill skapa en förståelse för hur inbound marketing fungerar för dessa produkter och 

samtidigt undersöka vilket typ av engagemang det går att skapa för lågengagemangsprodukter. 

Studien utgår från en kvalitativ metod där fyra företag studerats och intervjuats och resultatet 

visar bland annat att produktengagemang existerar även för lågengagemangsprodukter. 

Analysmodellen kan hjälpa företag få en djupare förståelse för inboundmarketingprocessen och 

samtidigt vägleda hur dessa företag kan arbeta med strategin. 
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Förord 

Detta examensarbete är en kvalitativ studie som baseras på fyra djupintervjuer med företag 

verksamma inom kosmetika- och hygienbranschen. Arbetet har skrivits parallellt med ett 

praktikprojekt som varit en del av det internationella marknadsföringsprogrammet. Främst vill 

vi tacka Högskolan i Halmstad som gjort det möjligt för oss att utföra detta examensarbete på 

distans.  

 

Sist men absolut inte minst vill tacka de personer som frivilligt ställt upp på intervjuer och som 

gjort det möjligt för oss att utföra studien och uppnå studiens syfte. Tack vare 

intervjupersonerna har vi även erhållit ny kunskap som vi är väldigt tacksamma för.  
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1. Inledning 

Detta kapitel ger en introduktion till studien och börjar med en allmän bakgrundsbeskrivning 

följt av en problemdiskussion som understryker det kunskapsgap som identifierats av 

uppsatsens författare ur tidigare forskning. Därefter presenteras forskningsfrågorna och 

studiens syfte, avslutningsvis redogörs studiens avgränsningar samt centrala begrepp. 

 

1.1 Problembakgrund  

Vi lever i vad som brukar benämnas konsumtionssamhället där individers konsumtion är vad 

som driver ekonomin, konsumenterna sitter i förarsätet och bruset är enormt. Marknadsförare 

har endast några få sekunder på sig att fånga sin publiks intresse, innehållet och budskapet 

måste därför engagera för att överhuvudtaget ha en chans att ta sig fram. Gamla myter om att 

all marknadsföring är bättre än ingen, oavsett om den görs halvt engagerat eller tanklöst lever 

kvar än idag. Marknadsföring kostar pengar och så länge den inte är smart, träffsäker och skapar 

avkastning är det endast ett sätt att kasta pengar i sjön (Stevens & Arkin, 2003). En annan 

gammal myt är att företag måste finnas överallt, på alla möjliga kanaler, för att 

marknadsföringen skall vara framgångsrik. Det är omöjligt att bemästra varenda kanal och det 

är heller inte nödvändigt, då företagets målgrupp inte finns överallt. Ofta hävdar företag att de 

varken har tid eller de resurser som krävs för marknadsföring, men att tro att effektiv 

marknadsföring måste vara kostsam är ytterligare en myt (Nielsen, 2019). Istället handlar det 

om att välja rätt marknadsföringskanal och bemästra den genom att fokusera på sin specifika 

målgrupp (Hyatt, 2017). 

 

Traditionella, erkända marknadsföringsmetoder så som tidningsannonser, skyltar och tv-reklam 

klassas som push-marknadsföring och kallas även outbound marketing. Namnet syftar på att 

budskapet företaget vill förmedla trycks ut till den breda massan och människor har därför svårt 

att undvika det (Anderberg & Ghavami, 2017). Företag pushar ut sina budskap i olika kanaler 

med förhoppning att rätt budskap ska nå rätt person, men det anses vara ett dyrt sätt att göra 

marknadsföring på (Brass Ring Consulting Group, 2019). Outbound marketing fungerar för en 

del företag, men i en tid där vi exponeras för upp till 20 000 stycken reklambudskap per dag, 

sållas de flesta av dessa bort. Människor har idag en mer skeptisk attityd mot marknadsföring 

och det är svårt för individer att processa så många budskap på en och samma dag (Lamoureux, 
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2012). På grund av detta försöker många människor undvika den typen av marknadsföring så 

mycket som möjligt (Lin & Yazdanifard, 2014). Företag bör istället fokusera på att förstå sin 

publik och utifrån dem skapa innehåll som intresserar och attraherar. Det är precis vad inbound 

marketing gör och strategin har kommit att förändra marknadsföringsbranschen (Hyder, 2018). 

Inbound marketing beskrivs som en digital pullstrategi (Halligan & Shah, 2014), där pull dvs. 

dra refererar till att kunden själv ska vilja ta del av företagets budskap när kunden själv är redo 

för det (Anderberg & Ghavami, 2017).  

“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, s. 8). 

När konsumenterna själva väljer att ta till sig av ett företags budskap, blir det enklare att skapa 

värdefulla ge-och-ta relationer (Foken, 2017). Relationerna byggs ofta upp online genom 

användandet av inboundstrategier som email, sociala medier och bloggar där en 

tvåvägskommunikation är möjlig (Henry, 2015). Människor spenderar mer tid online än 

någonsin, våra köpvanor har förändrats och online shoppingen har vuxit enormt (Newman, 

2015). När kunder inte längre besöker fysiska butiker för frågor, klagomål eller råd, blir 

kommunikationen med företag online desto viktigare (Simpson & Craig, 2018). Kosmetika- 

och hygienprodukter är de produktkategorier som säljs mest online (DI Digital, 2017). 

Marknaden för kosmetika- och hygienprodukter är inte bara enormt stor, den är också väldigt 

konkurrensutsatt. Företag i kosmetika- och hygienbranschen behöver därför fokusera på 

marknadsföring för att påverka kunderna till att köpa just deras produkter (Kenton, 2019).  

Kosmetika- och hygienprodukter definieras av läkemedelsverket (2019) som ämnen eller 

beredningar avsedda att appliceras på människokroppens yttre delar eller på tänder och 

slemhinnor i munhålan i uteslutande eller huvudsakligt syfte att rengöra, parfymera dem, 

förändra deras utseende, korrigera kroppslukt, skydda dem eller bibehålla dem i gott skick. 

Kosmetika- och hygienprodukter tillhör gruppen snabbrörliga konsumentprodukter och ingår i 

kategorin lågengagemangsprodukter. Dessa produkter har låg vinstmarginal men står för mer 

än hälften av världens konsumtion (Kenton, 2019). Generellt kan produkter delas in i två 

kategorier, hög- och lågengagemangsprodukter. Högengagemangsprodukter som bil och bostad 

kännetecknas av högt pris, hög risk, stor differentiering och längre köpbeslut (Chand, u.å.). 

Sådana produkter brukar marknadsföras via inboundstrategier och tidigare studier visar positiva 

resultat i användandet av inbound marketing på denna typ av produkter (Woodard, 
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2016).  Lågengagemangsprodukter säljs istället snabbt, i stora mängder, till relativt lågt pris, 

köps ofta, är svåra att differentiera (Kenton, 2019) och tenderar att marknadsföras med 

outboundstrategier (Tanner & Raymond, 2015). Titta bara på företag som Nivea, Dové och 

L’Oréal som syns flitigt på tv-reklam. 

Våra köpvanor är inte det enda som är under konstant förändring, även media och reklam 

förändras hela tiden. Traditionella marknadsföringsstrategier levererar inte längre de resultat 

som företag önskar (Marketing2connect, 2018) och samma gamla marknadsföringstekniker 

kommer inte fungera på nya generationer. Därför behöver företag kontinuerligt se över och 

effektivisera strategierna (Newman, 2015). Då vi exponeras för otaliga mängder budskap varje 

dag växer behovet av att vara trovärdig och relevant. Inbound marketing är så nära trovärdig 

marknadsföring företag kan komma, på grund av att individerna självmant söker sig till 

företagen och tar del av deras information. Strategin har även visat sig vara väldigt 

kostnadseffektiv och genererar hög Return On Investment (ROI) (Agrawal, 2016). 

Företagsstorlek eller marknadsföringsbudget kvittar, inboundstrategier resulterar i högre ROI 

än vad outboundstrategier gör (Marketing2connect, 2018). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Företag spenderar stora mängder tid och pengar på marknadsföring och det är därför viktigt att 

det spenderas på rätt sätt. Om traditionella marknadsföringsstrategier inte längre levererar 

önskade resultat, kan både tid och pengar företag satsat på marknadsföringen vara bortkastade 

(Halligan & Shah, 2014). Genom att implementera inbound marketing som företagets 

huvudsakliga marknadsföringsstrategi ökar chansen att bli framgångsrik fyra gånger (Tadros, 

2017). Inbound marketing är en strategi som har vuxit i popularitet på grund av potentialen till 

interaktion med konsumenter innan, under och efter ett köp (Halligan & Shah, 2014). Resultatet 

av en lyckad tvåvägskommunikation mellan företag och konsument har visat sig leda till 

livslånga kundrelationer och att kunderna även blir varumärkesförespråkare (Tanner & 

Raymond, 2015). Idag söker 92% av konsumenterna rekommendationer online innan de köper 

något, därför är varumärkesförespråkare en extremt viktig del av ett företags 

marknadsföringsstrategi. Förespråkare kräver minimala ansträngningar och investeringar då de 

delar ditt budskap och innehåll (content) med sann passion och fri vilja (Sproutsocial, 2019). 
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Att skapa relevant och intressant content och samtidigt upprätthålla kontakten med 

konsumenten och därmed addera värde, är grundläggande inom inbound marketing och många 

företag lyckas med att göra just det (Hyder, 2018). Som redan nämnts, har tidigare forskning 

visat positiva resultat i användandet av inbound marketing för högengagemangsprodukter, 

särskilt inom business to business (B2B) (Woodard, 2016). Många företag som säljer 

lågengagemangsprodukter som exempelvis kosmetika- och hygienprodukter använder sig 

redan av inbound marketing, trots att de faktiska resultaten av strategin verkar vara ett mer eller 

mindre outforskat område. Lågengagemansprodukter är ofta svåra att differentiera från 

varandra vilket leder till färre konkurrensfördelar för företagen. Personer som är skeptiska till 

strategin påstår ofta att inbound marketing endast fungerar för högengagemangsprodukter med 

långa köpcyklar och fler konkurrensfördelar (Henry, 2015).  

 

Konsumenter tenderar vid köp av lågengagemangsprodukter i motsats till köp av 

högengagemangsprodukter, att vara mindre benägna att ta in stora mängder komplex 

information relaterad till ett varumärke eller produkt. De blir istället påverkade av 

beteendeinlärning, som exempelvis respons orsakad av varumärkesnamn eller point-of-

purchase displayer (butiksskyltar) i samband med produkterna, vars syfte är att påverka 

konsumenten till köp. Vikten av antalet stimuli ökar ju mindre viktig en produkt anses vara för 

konsumenten (Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg, 2013). 

 

Det finns alltså mycket information och statistik som visar på effektiviteten och fördelarna med 

inbound marketing. Juetten (2018) menar att det inte finns någon specifik industri som inte kan 

lyckas med inbound marketing. Strategin är mer kostnadseffektiv än andra typer av 

marknadsföring (Agrawal, 2016) och genererar långsiktigt högre ROI. Inbound marketing har 

stor potential för alla företag som vill försöka förstå nya köpbeteenden och som har ett behov 

av att växa idag och i framtiden. Det kan därför vara ett misstag, att anta att inbound marketing 

inte kan fungera för lågengagemangsprodukter (Henry, 2015). Tidigare forskning vi har tagit 

del av kring inbound marketing har dock huvudsakligen behandlat högengagemangsprodukter 

och främst inom B2B-sektorn. Vi har inte kunnat hitta forskning kring inbound marketing för 

lågengagemangsprodukter och detsamma gäller forskning inom business to consumer (B2C). 

Då inbound marketing visat sig vara så pass effektivt i andra sammanhang kan det finnas 

intresse för företag som marknadsför lågengagemangsprodukter att lära sig mer inom ämnet. 

Utifrån tidigare diskussion, har en primär och sekundär forskningsfråga vuxit fram baserat på 

det identifierade kunskapsgapet: 
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- Hur fungerar inbound marketing på svenska B2C-företag verksamma inom kosmetika- 

och hygienbranschen som ingår i kategorin lågengagemangsprodukter? 

- Vilket engagemang går det att skapa för produkter kategoriserade som 

lågengagemangsprodukter? 

 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att förklara och bidra med förståelse kring inbound marketing som 

marknadsföringsstrategi för svenska B2C-företag som marknadsför lågengagemangsprodukter 

och samtidigt utveckla det teoretiska ramverket för inbound marketing. Detta genom att studera 

företag verksamma inom kosmetika- och hygienbranschen.  

 

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsas till B2C-företag verksamma inom kosmetika- och hygienbranschen som 

ingår i kategorin lågengagemangsprodukter. Det finns tidigare studier som behandlar och 

utforskar inbound marketing i B2B-kontext av högengagemangsprodukter som till exempel 

bilar (Woodard, 2016). Vi har inte kunnat hitta någon forskning som behandlar inbound 

marketing i ett B2C-kontext av lågengagemangsprodukter. Därför kommer denna studie inte 

behandla B2B-företag eller högengagemangsprodukter. Vår studie behandlar heller inte 

köpengagemang eftersom vi inte berör köpbeslutsprocessen, istället undersöks 

produktengagemang och då specifikt i lågengagemangsprodukter. Lågengagemangsprodukter 

omfattar en stor mängd olika produkter, allt från toapapper till mat och smink, det är därför 

svårt att undersöka alla kategorier samtidigt. Då inbound marketing är en onlinestrategi, har vi 

valt att fokusera vår studie på kosmetika- och hygienprodukter eftersom det är en av de 

produktkategorierna som säljs mest online (DI Digital, 2017). Det är även en kategori av 

produkter som uppvisar hög försäljning och påverkas relativt lite av hur världens ekonomi ser 

ut, om arbetslösheten stiger eller konsumtionen i allmänhet minskar. Människor vill ändå se bra 

ut och lukta gott när de går till jobbet, på fest eller liknande, en nedåtgående ekonomi förändrar 

inte det (Rosenberg, 2018).  
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Slutligen kommer vi, när vi undersöker engagemangsnivå endast utforska det på Instagram och 

inte Facebook, Youtube eller andra kanaler. För att kunna räkna ut engagemangsnivå på 

Facebook behövs räckvidden på varje post undersökas, och dessa siffror har författarna inte fått 

ta del av då det är siffror de tillfrågade företagen inte delat med sig av. Instagram är även den 

enda kanal där samtliga respondenter är aktiva, därför var den mest relevant att undersöka. 

 

1.5 Centrala begrepp 

Inbound marketing – beskrivs som en digital pullstrategi (Halligan & Shah, 2014), där pull, 

dra, refererar till att kunden själv ska vilja ta del av företagets budskap när kunden själv är redo 

för det (Anderberg & Ghavami, 2017). 

Content marketing är en marknadsföringsstrategi med fokus på att skapa och distribuera 

värdefullt, relevant och konsistent innehåll. Detta för att attrahera och bibehålla en tydligt 

definierad publik, som slutligen ska driva kunderna till handling/köp (Content Marketing 

Institute, 2015). 

Content, innehåll, finns i flera format men de mest grundläggande formaten är bild, video, text 

och ljud. Det finns också mer specifika varianter, som bloggar, e-böcker och interaktivt 

innehåll, där kunden får vara med och påverka vad som ska hända härnäst i en berättelse 

(Operana & Vinerean, 2015). Content i kontexten content marketing syftar till det innehåll 

marknadsföringen består av. Idén är att kontinuerligt leverera konsistent, värdefullt och relevant 

innehåll och information till företagets kunder för att vara trovärdiga (Baltes, 2015). 

Engagemang definieras som ett emotionellt intresse eller åtagande för till exempel ett 

varumärke (Merriam-Webster, 2019). Engagemang med hänsyn till sociala nätverk uttrycks 

som interaktioner mellan konsument och varumärke. Hur engagemang visas och beräknas 

varierar mellan de olika kanalerna. Instagram är en kanal där det finns relativt få sätt för 

användarna att interagera med ett konto, genom likes och kommentarer, vilka är standard för de 

flesta sociala nätverk (Knovak, 2018). På Instagram beräknas engagemang genom att addera 

samtliga kommentarer och likes på inlägg publicerade under de senaste 30 dagarna, dividera 

med antal publicerade inlägg, dividera det med antal följare och multiplicera med 100 för att få 

fram procentsatsen (Mee, u.å.). 
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Lågengagemangsprodukter kategoriseras ofta som relativt billiga och utgör en låg risk för 

konsumenten om köpet visar sig vara ett misstag (Tanner & Raymond, 2015). 

Varumärkeslojalitet beskrivs som ett djupt hållet åtagande att upprepa köp av samma 

varumärke idag och i framtiden. Konsumenter som kontinuerligt köper ett varumärke utan att 

överväga andra och av den anledningen inte gör någon annan varumärkesrelaterad 

informationssökning, definieras som lojala kunder (Newman & Werbel, 1973). 

Varumärkesförespråkare är de allra mest lojala, passionerade och engagerade kunderna. En 

varumärkesförespråkare köper inte bara företagets produkter, utan säljer dem också. Genom 

word-of-mouth, sociala medier och bloggar höjer de ett varumärke. De lämnar positiva 

recensioner på olika sajter, hänvisar nya kunder till företaget samt skapar content å företagets 

vägnar. De bidrar med det som uppfattas som den mest genuina marknadsföringen, vilket gör 

dem till företagets bästa marknadsförare (Sproutsocial, 2019) 
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2. Litteraturgenomgång 

I den teoretiska referensramen presenteras en genomgång av befintlig litteratur inom de 

områden studien grundar sig i; lågengagemangsprodukter, inbound marketing och 

varumärkeslojalitet. I slutet av kapitlet presenteras en analysmodell som arbetats fram ur de 

valda teorierna. 

 

2.1 Lågengagemangsprodukter 

Produktengagemang innefattar ett konsekvent engagemang från konsumentens sida gällande 

tankar, känslor och beteende gentemot en produktkategori. Konsumenter med högt 

produktengagemang har ett stort intresse för produkten och lägger därför mycket tanke kring 

den utan att detta är kopplat till ett omedelbart köp. Produktengagemang och köpengagemang 

är inte samma sak men går ofta hand i hand. Köpengagemang syftar på hur mycket 

konsumenten engagerar sig inför, under och efter ett köp medan produktengagemang reflekterar 

relevansen av en produktkategori för varje individ på daglig basis. Ett exempel för att illustrera 

skillnaden: en person kan vara väldigt engagerad i en viss produktkategori (bilar) eller ett 

varumärke (Volvo), men ändå besitta ett väldigt lågt köpengagemang eftersom konsumenten 

har så stark varumärkeslojalitet som gör att denna inte utvärderar andra alternativ. Tvärtom, 

kan en person också besitta lågt produktengagemang för till exempel hudvård, men ett högt 

köpengagemang och utvärderar flera olika alternativ för att spara pengar (Quester & Lin Lim, 

2003). 

 

Produktengagemang delas generellt in i hög- och lågengagemangsprodukter. 

Lågengagemangsprodukter kategoriseras ofta som relativt billiga och utgör en låg risk för 

konsumenten om köpet visar sig vara ett misstag (Tanner & Raymond, 2015). Tidigare 

forskning visar att köpbeslut vid lågengagemangsprodukter inte kräver särskilt lång tid eller 

ansträngning för köparen. Oftast bläddrar konsumenten igenom några olika alternativ i butiken 

och så fort de lämnat butiken tänker de inte mer på det (Howell, 2017). Vid köp av denna typ 

av produkter väljer konsumenten oftast samma varumärke regelbundet. Detta kan förväxlas 

med varumärkeslojalitet, men konsumenten har inte reflekterat över varför hen väljer 

produkten. Hen har ingen emotionell koppling till produkten eller varumärket hen köper. Denna 

typ av lojalitet klassas som falsk lojalitet och är till största del baserad på att konsumenten köper 
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produkten på grund av vana eller tidigare minnen (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2003). 

Vanemässiga köp anses därför inte bero på lojalitet, därför verkar inte lojalitet för företag med 

lågengagemangsprodukter existera på det sättet (Oliver, 1999).  

 

Vanemässigt köpbeteende tenderar att infalla när det är liten signifikant skillnad mellan 

varumärken, exempelvis vid köp av deodorant. Det är svårt att tro att personer sitter hemma 

och söker information om, eller jämför olika deodoranter. Istället går de flesta personer till 

butiken och söker efter ett varumärke med hög igenkänningsgrad och väljer en deodorant från 

ett sådant märke. Namnet på varumärket är ett av de viktigaste elementen när det kommer till 

varumärkeskännedom. För att lyckas är det väldigt viktigt med repetitiv exponering, företagets 

namn bör synas ofta där målgruppen finns. Oavsett om det är online eller offline, detta för att 

varumärket tillslut ska bli bekant. Varumärkeskännedom har stor påverkan på konsumenters 

köpintention eftersom konsumenten tenderar köpa produkter som igenkänns (Chi, Yeh & Yang, 

2009).  

När människor om och om igen söker efter samma varumärke blir det snarare ett vanemässigt 

köpbeteende än stark varumärkeslojalitet. Alla köpbeslut involverar människors minne på något 

sätt, ett rationellt och medvetet beslut beror på minnet av varumärket (Du Plessis, 1994). 

Konsumenter tenderar inte att utveckla starka åtaganden gentemot ett varumärke med låg 

differentiering, därför måste dessa varumärken jobba hårt med marknadsföring för att höja 

deras varumärkeskännedom och engagemang (Kotler, et al., 2013). 

 

2.2 Inbound Marketing 

Inbound marketing är en strategi som bygger på pull-marknadsföring, där företag försöker 

skapa intresse och engagemang från dess konsumenter (Bezovski, 2015). Inboundstrategier 

förbättrar och kombinerar gamla och redan beprövade digitala marknadsföringstaktiker. Det 

skiljer sig från outbound marketing då företaget inte vill pusha ut spam till befintliga och 

potentiella kunder (HubSpot, 2018). Modellen nedan är framtagen av HubSpot (2018) och 

illustrerar inboundprocessen detaljerat i fyra steg (figur 1). 
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Modell 1. The Inbound Methodology (HubSpot, 2018). 

Det första steget, attract, handlar om att fånga uppmärksamhet och attrahera rätt typ av 

människor till företagets hemsida genom att skapa och publicera relevant content vid rätt tid 

och i rätt kanal. Val av kanal bör bero på var företagets målgrupp finns. Ett beprövat sätt att nå 

rätt människor är att identifiera och arbeta fram buyer personas (Hubspot, 2018). Att skapa en 

buyer persona innebär att bryta ned målgruppen ytterligare och skapa en semi-påhittad 

beskrivning av företagets ideala kund baserad på marknadsundersökningar och data om 

företagets existerande kunder. Demografi, beteendemönster, motivation och mål är faktorer 

som är viktiga att undersöka vid skapandet av buyer personas, ju mer detaljerat, desto bättre. 

En detaljerad buyer persona hjälper företaget att bestämma var fokus bör läggas, som ett 

resultat blir det enklare att attrahera de mest värdefulla besökarna till företaget (Kusinitz, 2018). 

Attract innebär även att använda och optimera de viktigaste verktygen inom inbound marketing, 

som sökoptimering (SEO), bloggar och sociala medier. Företag bör arbeta för att rankas högt 

upp på sökmotorer inom de ämnen som spelar störst roll för företagets potentiella kunder. De 

bör publicera blogginlägg och/eller videor på sociala nätverk och under varje steg rapportera 

och analysera varje ansträngning för att utvärdera vad som fungerar och vad som behöver 

förbättras (Hubspot, 2018)   

Det andra steget, convert, handlar om att konvertera besökare företaget har attraherat i första 

steget till leads, som kan beskrivas som ledtrådar till en potentiell köpare. Ett typiskt 

tillvägagångssätt är att arbeta med landing pages som är fristående webbsidor, endast skapade 

för en marknadsförings- eller reklamkampanj. Där uppmanas besökarna lämna ifrån sig 

personlig information såsom email eller telefonnummer i utbyte mot något som de finner 

värdefullt. Konverteringen kan också ske genom att kunden registrerar sig på ett företags 

nyhetsbrev eller prenumererar på företagets Youtubekanal eller liknande. Det skapar värde 
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genom att konsumenten får information och content baserat på sina egna preferenser och 

tidigare köpbeteenden (Bezovski, 2015). De bästa verktygen för konvertering är unika och 

informativa, men om det som erbjuds i gengäld inte är tillräckligt intressant eller attraktivt, 

kommer heller inte besökare konverteras till leads (Cogar Yeakley, 2014).  

I det tredje steget, close, vill företaget vända konverterade leads till betalande kunder. Processen 

kan ta lång tid, det sägs att det vanligtvis tar mellan sju och tretton interaktioner för att 

konvertera en lead till en betalande kund. Först bör företaget sortera och prioritera sina leads 

för att sedan leda dem till köpprocessen genom användandet av till exempel email. Därefter kan 

företaget analysera vilka konverteringsverktyg som fungerar bäst för dem. Marketing 

automation hjälper företag att följa leads hela vägen från capture till close på så vis kan de 

förbättra sin marknadsföring baserat på vad som har fungerat tidigare (HubSpot, 2018). 

I sista steget, delight, har företaget lyckats omvända leads till betalande kunder, men det betyder 

inte att arbetet slutar där. Nu behöver kunderna försäkras om att de gjort rätt val när de köpt 

produkterna. Därför bör företaget fortsätta förse dem med relevant och intressant content och 

fortsätta använda sociala kanaler och email för att interagera med sina kunder. Allt detta bidrar 

i bästa fall till att kunderna promotar företaget genom att sprida gott renommé om företaget och 

dess produkter exempelvis via produktrecensioner (Cogar Yeakley, 2014). Det huvudsakliga 

målet med inbound marketing är att skapa och öka varumärkeslojalitet (HubSpot, 2018) vilket 

i bästa fall kan leda till varumärkesförespråkare.  

Att mäta satsningarna är en stor del av lyckad inbound marketing och för att kunna göra det 

behöver företag hantera flera olika typer av webbanalyser. Inboundsatsningar ska ses som 

långsiktiga investeringar och det finns flera olika element som bör mätas för att undersöka och 

optimera effektiviteten av strategin: 

1. Aktivitet på företagets hemsida. Denna del relaterar till hemsidans trafik som 

exempelvis sidvisningar och popularitet, nya eller återkommande besökare. 

2. Källa till trafik. Denna del presenterar vilka söktermer eller nyckelord, språk, regioner 

eller länder, medier, e-postmarknadsföring, betald sökning, sociala medier som driver 

mest trafik till företagets hemsida. I den här kategorin analyseras vilken kanal trafiken 

kommer ifrån, det kan vara direkttrafik (hur många personer som besöker en webbplats 

direkt via www), hänvisningar (externa länkar från andra webbplatser), organiska 

(besökare som hittade en webbplats efter en sökfråga på till exempel Google), och 
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sociala (besökare som nått en webbplats från en social plattform som till exempel 

Facebook). 

3. Typ av aktivitet på företagets hemsida. Här ingår exempelvis ingångssidor, 

utgångssidor, webbläsare, plattformar, klickfrekvenser, inkommande länkar, 

genomsnittlig tid per sida och bounce rate. 

4. Respons och resultat. Här fokuseras det på att generera leads, mest efterfrågade sidor, 

antal nedladdningar, förfrågningar om mer information, order, ROI, 

varumärkeskännedom, nedladdning av content, engagemang, social media reach, 

prenumeranter (blogg, email, nyhetsbrev). 

5. Integrerade marknadsföringsmetoder. Företag verksamma online bör analysera 

mätvärden som till exempel kostnaden för kundförvärv, kundens livstidsvärde, nivån 

för bibehållande av kunder, Net Promoter Score, antal hänvisningar, lönsamhet och 

omsättningstillväxt (Opreana & Vinerean, 2015). 

 

2.2.1 Content Marketing 

Content marketing förklaras som en marknadsföringsstrategi med fokus på att skapa och 

distribuera värdefullt, relevant och konsistent innehåll. Detta för att attrahera och bibehålla en 

tydligt definierad publik, som slutligen ska driva kunderna till handling/köp (Content 

Marketing Institute, 2015). Det är irrelevant vad företaget själva vill kommunicera ut, det 

handlar istället om att kommunicera vad konsumenterna är intresserade av att höra, för att på 

så vis få dem att lyssna. Content är den del i inbound marketing som attraherar och lockar 

kunder, vilket gör den till den allra viktigaste (Wall & Spinuzzi, 2018). Content är vad ett 

företag skapar och delar för att berätta en historia. Konsten är att kommunicera ut historien till 

kunder och prospekts utan att sälja, som vanlig produktannonsering ofta gör. Syftet är istället 

att dela information med kunderna som tillför någonting, exempelvis inspiration eller kunskap 

om företaget och dess produkter. Idén med content marketing grundas på övertygelsen om att 

företaget i slutändan skall förtjäna konsumentens köp och lojalitet genom att kontinuerligt 

leverera konsistent, värdefull och relevant information till dem (Baltes, 2015).  

Content kan variera, de mest grundläggande formaten är bild, video, text och ljud. Men det 

finns också mer specifika varianter som bloggar, e-böcker och interaktivt innehåll, där kunden 

får vara med och påverka vad som ska hända härnäst i en berättelse (Operana & Vinerean, 
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2015). Företag kan utveckla olika former av content för att antingen attrahera nya potentiella 

kunder, bevara befintliga eller omvandla lojala kunder till varumärkesförespråkare (Wall & 

Spinuzzi, 2018). Dessutom måste företag erhålla potentiella kunders förtroende för att etablera 

sig på marknaden (Baltes, 2015). Genom att dela content på ägd media som egna webbsidor 

eller sociala nätverk som företagets Facebooksida, Youtubekanal eller Instagramkonto, kan 

företaget få uppmärksamhet från publiken. Utan påträngande reklam och spam måste 

personerna själva bli övertygade om att kanalen är värd att besöka och av fri vilja ta del av 

innehållet (Wall & Spinuzzi, 2018). 

I skapandet av content måste företaget ta hänsyn till fyra olika delar. Den första handlar om i 

vilket format det skall presenteras. Det kan vara i ett blogginlägg, video, tävling, podcast eller 

e-bok. Valet beror på om företaget vill informera, utbilda eller inspirera. Den andra delen är 

innehållet. Innehållet kan vara allt ifrån en Q&A, how-to-guide eller intervju till en titt bakom 

kulisserna eller en presentation, det beror på vad företaget vill förmedla (Lennartsson, 2019). 

Den tredje delen är ämnet innehållet berör. Ämnet måste vara relevant och intressant för den 

målgrupp företaget riktar sig mot, annars kommer de avstå från att ta del av innehållet (Wall & 

Spinuzzi, 2018). Ämnen kan till exempel vara; den trendigaste ögon-makeupen just nu, de fem 

vanligaste misstagen du gör vid din ansiktsrengöring eller steg-för-steg för att bli av med dålig 

hy. Ett lockande ämne är avgörande för att skapa intresse. Den sista delen som också är minst 

lika viktig handlar om vilken plattform företaget använder för sitt content. Innehållet bör 

publiceras och delas där målgruppen finns (Johnson & Sparks, 2013). Är målgruppen en stor 

användare av Instagram bör företag därmed även placera sitt content där. Andra plattformar kan 

vara Facebook, Twitter, hemsida, blogg, i butik eller på mässa (Lennartsson, 2019). 

 

2.2.2 Social Media 

Sociala medier är en internetrelaterad teknologi som underlättar utbyte av idéer och information 

samt uppbyggnaden av virtuella nätverk och forum. På dessa interaktiva plattformar delar, 

diskuterar, skapar och modifierar individer användarvänligt innehåll (Venciūtė, 2018). Sociala 

medier har förändrat överföringen av information väsentligt genom att förenkla delandet av 

information på internet. Det har även öppnat ett nytt sätt för företag att visa upp sig själva och 

öka påverkan och synligheten av deras content (Operana & Vinerean, 2015). Företag kan också 

skapa egna sidor på sociala nätverk, där konsumenter tillåts följa, gilla och dela egna 
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erfarenheter av företaget. Det i sin tur kan resultera i ökad synlighet och därmed öka intresset 

för företaget (Ünal Çimçek, 2018).  

 

Användandet av sociala medier ökar varje år, men hur användningen ser ut skiljer sig i olika 

åldersgrupper. Vilka kanaler ett företag bör använda sig av beror därför på vilken målgrupp de 

riktar sig till. I Sverige är Facebook det mest populära nätverket följt av Instagram och Snapchat 

(Internetstiftelsen, 2018). Dock har det frekventa användandet av Facebook bland yngre 

minskat och istället är det Instagram och Snapchat som växer i en snabbare takt i lägre åldrar. 

Det dagliga användandet av Facebook ökar istället hos de över 36 år. Instagram-användandet 

ökar i alla åldrar och är numera så utbrett att majoriteten av personer upp till och med 55 års 

ålder använder nätverket (Internetstiftelsen, 2018). 

 

Sociala medier används för att dela det content företagen skapar och hjälper till att driva 

engagemang och besökare, attract, till företagets hemsida (Wilson-Rew, 2018). 

Engagemangsnivån på Instagram kan räknas ut genom att addera samtliga kommentarer och 

likes på inlägg publicerade under de senaste 30 dagarna, dividera med antal publicerade inlägg, 

dividera det med antal följare och multiplicera med 100 för att få fram procentsatsen (Mee, 

u.å.). Undersökningar av 30 000 instagramprofiler från 110 olika branscher visar att 

genomsnittet för engagemangsnivå på kategorin shopping och retail är 2,8% (Rabo, 2019). 

Inlägg ska publiceras i rätt kanal och vid rätt tidpunkt, dvs. den tid på dygnet då företagets 

följare är som mest aktiva (Rupert, 2019). Det är även viktigt att inlägg delas i rätt mängd för 

att vara så effektiva som möjligt (Wilson-Rew, 2018). Studier har visat att företag bör publicera 

ett till två inlägg om dagen på Facebook för att skapa bäst engagemang. Publiceras mer än så, 

tenderar det att ge motsatt effekt, engagemanget minskar per post. Detsamma gäller Instagram 

och vid en undersökning av hur frekvent de bäst presterande företagen på Instagram publicerar 

inlägg, visade det sig att det optimala snittet var ett och ett halvt inlägg per dag (Rupert, 2019). 

 

Eftersom konsumenterna både producerar och konsumerar content på sociala medier, ökar 

betydelsen av att lyssna och lösa eventuella problem associerade med en produkt (Ünal Çimçek, 

2018). Sociala medier skapar möjligheter för företag att interagera och kommunicera med sina 

konsumenter direkt. Det förenklar bemötandet av negativ respons samt att svara på 

konsumenternas frågor. Detta i sin tur hjälper till att förbättra kundrelationer så väl som det 

påverkar bilden av varumärket (Venciūtė, 2018). Den viktigaste aspekten av sociala medier och 

dess inverkan på marknadsföring är möjligheten att samarbeta och samverka med 
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konsumenterna i skapandet av produkter och kampanjer. Genom att nå ut till engagerade 

konsumenter digitalt kan marknadsförare förbättra ett företags lönsamhet och öka lojaliteten 

hos konsumenter som tillslut kan bli varumärkesförespråkare online (Operana & Vinerean, 

2015). Dessutom är sociala medier ett väldigt kostnadseffektivt marknadsföringsverktyg, som 

möjliggör targeting av potentiella kunder världen över baserat på demografi och psykografiska 

egenskaper som vad de gillar och ogillar. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube genererar 

information som ger många möjligheter för digitala marknadsförare (Operana & Vinerean, 

2015). 

 

 

2.2.3 Sökmotormarknadsföring (SEM) 

SEM handlar om att öka relevant trafik och synlighet till företagets webbplats från sökmotorer 

genom både kostnadsfria och betalda aktiviteter (Tiwari, 2019). SEM omfattar organisk 

sökmotoroptimering (SEO, se även 2.2.3.1) betald annonsering (PPC, se även 2.2.3.2) och 

ibland även social mediamarknadsföring (SMM). SEO handlar om att förtjäna trafik genom 

obetald listning medans PPC innebär att företaget köper trafik genom betalda söklistningar 

(Rende, 2014). Marknadsförare debatterar kring om företag bör använda både SEO och PPC 

för att lyckas med sökmotormarknadsföring. Det finns de som hävdar att organisk SEO är det 

bästa för en inboundstrategi men att tillfällen finns, då PPC kan vara bättre (Rende, 2014).  Om 

ett företag till exempel lanserar en ny hemsida och vill driva trafik snabbt kan det vara effektivt 

att skapa en PPC-kampanj då det går betydligt mycket snabbare än endast SEO. Men, även om 

det tar längre tid att se önskade resultat med SEO, är det i slutändan billigare och den 

trovärdighet som skapas via SEO är svår att skapa via PPC (Rende, 2014).  

 

2.2.3.1 Sökmotoroptimering  (SEO) 
SEO bidrar till att öka chansen för företagets content att bli upptäckt på sökmotorer som Google, 

Microsoft och Yahoo. Kunden inleder sin köpprocess online, genom att använda en sökmotor 

för att hitta svar på specifika frågor. Därför bör ett företag se till att synas när kunder söker efter 

det. För att uppnå ökad synlighet måste företag välja sökord, optimera sina hemsidor, skapa 

content och bygga länkar runt de sökord som konsumenterna söker på (Operana & Vinerean, 

2015).  
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SEO kan delas upp i två grupper; on-page SEO och off-page SEO, där on-page handlar om att 

ändra strukturen på en webbplats och off-page refererar till tekniker som är oberoende av 

webbplatsens struktur. De element som företaget själv kan styra över är de som är on-page, till 

exempel; titlar, URL-struktur, rubriker, content och strukturerade data. De faktorer som 

påverkas av besökare, läsare och andra är off-page element som företaget inte har någon direkt 

kontroll över till exempel; sociala nätverk, bloggar, länkbyggnad och forum. Om företag 

kombinerar dessa kan det ge dem en betydande ökning av trafik tack vare en högre rankning. 

Företag måste först känna sin marknad, kund och sina egna förmågor för att lyckas med SEO 

och i regel väljs fem till tio nyckelord som matchar och representerar innehållet på företagets 

hemsida (Zilincan, 2015). 

 

Google är den mest frekvent använda sökmotorn i världen och 80% av de som utför en sökning 

med Google klickar endast på länkarna som finns på första sidan. Därför är det avgörande för 

företag att finnas där. Ju högre listad webbsidan är, desto fler användare kommer den att locka 

(Patrutiu-Baltes, 2016). 

 

 

2.2.3.2 Pay-Per-Click (PPC) 
Betalda annonser hjälper företag att implementera ett annonssystem online som driver trafik till 

företagets webbsida, när någon klickar på annonsen behöver företaget därför betala den som 

publicerat annonsen. Generella formeln för att beräkna PPC är annonskostnad/antal klick på 

annonsen (Tiwari, 2019).  

 

Företag kan undra varför de ska betala för annonser när de kan nå sin målgrupp organiskt genom  

content och strategiskt placerade nyckelord. En anledning är att nyckelord har blivit alltmer 

konkurrenskraftiga, faktum är att det är så många som arbetar med annonser att organiska 

resultat inte syns förrän långt ner på sidan. Annonser höjer företag i en konkurrenskraftig 

marknad och hjälper företag synas för potentiella kunder som kanske inte visste att företaget 

existerade. Annonser är ett verktyg för att öka varumärkeskännedom (Perricone, 2016). Med 

varje kampanj kommer en unik uppsättning utmaningar, det är många element som bidrar till 

den övergripande effektiviteten av betalda annonser. För att skapa en stark betald 

annonskampanj krävs att företaget först och främst sätter upp mål för annonseringen och skapar 

övertygande och kreativ text och design. Det behöver även finnas en väl definierad målgrupp, 

tydlig kampanjstruktur och prestationerna bör spåras och mätas (Gregory, 2019). 
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2.2.4 Mailmarknadsföring 

Till inbound marketing hör också mailmarknadsföring, det kan och bör användas för att skapa 

varumärkeskännedom, bygga kundrelationer samt marknadsföra content och produkter 

(Perricone, 2018). Målet med mailmarknadsföring är att initiera, upprätthålla och utveckla en 

dialog med sina kunder. Genom att erhålla förtroende från kunder kan företag, med tiden, 

utnyttja det som en värdefull tillgång. Om kunden ger företaget tillåtelsen att skicka mail, är de 

med största sannolikhet bättre, mer lojala och lönsamma kunder. Konsumenter har insett att de 

sitter på makten med all den data de bidrar med och när makten förflyttas från företaget till 

konsumenten behöver företag istället söka konsumenternas tillåtelse (Kent & Brandal, 2003). 

Mailmarknadsföring är något mellan spam och ett personligt meddelande från en kollega. Det 

ska användas till att fortsätta bygga kundrelationer genom att förse kunderna med relevant och 

intressant information och content som kan hjälpa dem att agera genom exempelvis ett köp 

(Perricone, 2018). 

 

Människor tenderar att öppna mail med rubriker som intresserar dem, innehåller mailet en länk 

till en webbsida med relevant och användbar information kommer de med stor sannolikhet 

klicka på länken. Värt att tänka på är att det fungerar på samma sätt omvänt också. Om 

innehållet i mailet inte är anpassat efter varje person och inte väcker intresse, kommer de med 

största sannolikhet lägga mailet i papperskorgen och kanske även sluta prenumerera på 

företagets mailutskick. För att lyckas är det därför väldigt viktigt i just inbound marketing att 

skapa content som är anpassat efter kunden (Patrutiu-Baltes, 2016). Mailmarknadsföring är en 

ägd kanal vilket betyder att inga externa faktorer kan påverka var, hur eller när företaget ska nå 

ut till prenumeranterna (Perricone, 2018). Det som driver handling och konvertering i 

mailmarknadsföring är länkarna som bifogas i mailen. Det finns olika typer av länkar och den 

typ av länk som skapar mest engagemang är den klassiska call-to-action länken, till exempel 

ladda ned vår e-bok här. Det kan även finnas sociala medier delnings- och följlänkar, 

logolänkar och länkar i slutet som börjar med P.S. vilka har visat sig vara väldigt effektiva 

(Georgieva, 2012).  
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2.3 Varumärkeslojalitet  

Varumärkeslojalitet beskrivs som ett djupt hållet åtagande att upprepa köp av samma varumärke 

idag och i framtiden. Konsumenter som kontinuerligt köper ett varumärke utan att överväga 

andra och av den anledningen inte gör någon annan varumärkesrelaterad informationssökning, 

definieras som lojala kunder (Newman & Werbel, 1973). Varumärkeslojalitet existerar endast 

om det upprepade köpmönstret härstammar från konsumentens preferenser och bygger på 

positiva attityder gentemot varumärket. Att köpa samma varumärke på grund av vana betraktas 

därför inte som lojalitet (Oliver, 1999). Lojalitet kan variera, vissa kunder köper samma 

varumärke hela tiden och uppfattas som helt lojala, andra gynnar ett varumärke men köper 

ibland andra och vissa kunder är lojala till två eller tre varumärken i samma produktkategori 

(Oppong & Phiri, 2018). 

 

För att kunder ska bli och fortsätta vara lojala måste de tro att konkurrerande varumärken aldrig 

kan erbjuda samma unika värde samt lika bra produkter eller tjänster som de kommer att få från 

det varumärke de är lojala till. Kunderna måste också vara fast beslutna och konsekventa i sina 

beslut trots påverkan av andra företags kommunikation, där de hävdar att deras produkter är 

mer effektiva, har lägre priser och högre kvalité (Oliver, 1999). En lojal kundbas har visat en 

betydande inverkan på marknadsandelar, inträdesbarriärer mot nya konkurrenter och en 

övergripande lönsamhet hos företaget (Chaudhuri & Holbrook, 2001). Det kan också reducera 

en viss marknadsföringskostnad genom att fokusera på att bibehålla kunder istället för att bara 

vinna nya. Nöjda kunder rekommenderar ofta produkter och talar positivt om dessa med andra, 

word-of-mouth (Kotler, et. al., 2013).  

 

För att uppnå varumärkeslojalitet måste företaget utveckla relationer med sina kunder. Till detta 

används system som bidrar med information om varje enskild kund och som hjälper företagen 

att förstå vem kunden är, vad den vanligtvis köper och vad den är intresserad av. När företagen 

väl förstår sina kunder kan de stärka relationen genom att fokusera på konsumentfördelar, 

såsom individanpassade rabatter, bonuspoäng, kuponger och andra typer av belöningar för 

medlemmar och återkommande kunder (Oppong & Phiri, 2018). Att utveckla relationer med 

kunderna är det bästa sättet att behålla dem och generera lojalitet (Nyadzayo & Khajehzadeh, 

2016). De allra mest lojala, passionerade och engagerade kunderna kan tillslut bli 

varumärkesförespråkare. En varumärkesförespråkare köper inte bara företagets produkter, utan 

de säljer dem också. Genom word-of-mouth, sociala medier och bloggar höjer de ett varumärke. 
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De lämnar positiva recensioner på olika sajter, hänvisar nya kunder till företaget samt skapar 

content å företagets vägnar. De bidrar med det som uppfattas som den mest genuina 

marknadsföringen, vilket gör dem till företagets bästa marknadsförare (Sproutsocial, 2019).  

 

 

2.4 Analysmodell 

För att undersöka och svara på forskningsfrågan: Hur fungerar inbound marketing på svenska 

B2C-företag verksamma inom kosmetika- och hygienbranschen som ingår i kategorin 

lågengagemangsprodukter? har en analysmodell arbetats fram, som visas nedan i modell 2. 

Modellen är framtagen från de centrala delarna som identifierats i vår litteraturgenomgång inom 

tre områden; inbound marketing, kundrelationer och varumärkeslojalitet när det kommer till 

lågengagemangsprodukter. Den illustrerar en överskådlig bild av den ideala vägen från 

användandet av inbound marketing till målet, att skapa och öka varumärkeslojalitet (HubSpot, 

2018), vilket i bästa fall kan leda till varumärkesförespråkare. Följaktligen baseras 

analysmodellen på ett antal antaganden som kommer att presenteras nedan. 

 

Alla fyra stegen: attract, convert, close och delight behöver utföras på rätt sätt för en 

optimal Inbound marketingprocess. När företaget lyckats omvända leads till betalande kunder, 

har de bara nått en bit på vägen. För att uppnå varumärkeslojalitet måste företaget först utveckla 

relationer med sina kunder (Oliver, 1999). Genom att lyckas med steget delight, kan 

kundrelationer skapas om kunden väljer att komma tillbaka och köpa igen baserat på en positiv 

upplevelse och attityd gentemot ett företag (Cogar Yeakley, 2014). Kommer en kund tillbaka 

och köper igen och det upprepade köpmönstret beror på konsumenternas preferenser och 

positiva attityder kan varumärkeslojalitet uppstå (Oliver, 1999). Har företaget lyckats skapa 

lojala och engagerade kunder kan de tillslut bli varumärkesförespråkare, förespråkarna 

uppfattas som den mest genuina marknadsföringen och gör dem till företagets bästa 

marknadsförare (Sproutsocial, 2019).  

 

Hur inbound marketingprocessen fungerar och möjliggör en djupare förståelse för svenska 

företag som marknadsför lågengagemangsprodukter specifikt inom kosmetika- och 

hygienbranschen sammanfattas och illustreras i modell 2. 
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Modell 2. Analysmodell framtagen av uppsatsens författare. 
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3. Metod  

I metod delen beskrivs löpande vilket material analys och slutsats baserats på, samt 

tillvägagångssättet för att besvara studiens forskningsfrågor: Hur fungerar inbound marketing 

på svenska B2C-företag verksamma inom kosmetika- och hygienbranschen som ingår i 

kategorin lågengagemangsprodukter? samt Går det att skapa engagemang för produkter 

kategoriserade som lågengagemangsprodukter? Val av metod redovisas med en motivering, 

vidare redogörs för skapandet av intervjuguiden, valet av respondenter, insamlingsmetod samt 

analysprocessen. Avsnittet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet och dess 

eventuella brister. 

 

3.1 Övergripande forskningsansats 

En studie kan ta sin grund i en induktiv eller deduktiv ansats (Hyde, 2000). I en induktiv ansats 

utgår forskarna från den empiriska och subjektiva verkligheten. Data samlas oftast in genom 

observationer eller intervjuer och analyseras samt tolkas för att öka förståelsen för ett fenomen, 

vilket kan leda till begreppsutveckling (Söderbom & Ulvenblad, 2016). En deduktiv ansats 

grundas istället i tidigare teori där forskaren ställer frågor och formulerar hypoteser som sedan 

testas i en empirisk studie. Denna ansats följer en objektiverande väg för att finna förklaringar 

till problemet. Ofta sker datainsamling genom enkäter och analysen utförs nästan uteslutande 

via en statistisk metod där forskaren går från teori till dragna slutsatser om fenomen i verkliga 

livet. I slutet verifieras eller förkastas en eller flera hypoteser (David & Sutton, 2011).  

 

Vi har i denna studie valt att utgå från en abduktiv ansats. Den abduktiva ansatsen växlar mellan 

de två grundansatserna och förklaras som något mitt emellan en induktiv och deduktiv ansats. 

Vår studie tar grund i redan befintlig teori och under processens gång alternerar vi mellan teori 

och empiri där dessa omtolkas och utvecklas av varandra (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Vi 

skapade en semistrukturerad intervjuguide utifrån existerande teori, när intervjuerna var 

genomförda omarbetades litteraturgenomgången efter respondenternas svar. Viss teori tillkom 

och annan togs bort, teori och empiri har därför utvecklats utifrån varandra under processens 

gång. 
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Vår studie utgår från företagens egna erfarenheter av inbound marketing, därför har en 

interpretativ vetenskapssyn antagits. Innebörden av denna vetenskapssyn är att tolka och förstå 

subjektiva värderingar som skapats utifrån egna erfarenheter, vilket stämmer överens med 

studiens syfte. En interpretativ vetenskapssyn är ett beskrivande tillvägagångssätt med stor vikt 

på förståelse (Söderbom & Ulvenblad, 2016). En kvalitativ metod har använts för att samla in 

primärdata. Den kvalitativa forskningens innebörd är förståelse för den sociala världen genom 

att undersöka och tolka den genom dess deltagare. Den koncentrerar sig på vad som uttrycks i 

ord, kännetecknas av data med icke-numerära värden och består av respondenternas egna 

synvinklar (Bryman & Bell, 2015). Eftersom studiens avsikt är att bidra med förståelse har den 

utförts med en kvalitativ metod som hör samman med studiens vetenskapssyn (Söderbom & 

Ulvenblad, 2016). 

  

Fyra semistrukturerade telefonintervjuer med svenska företag verksamma inom kosmetika- och 

hygienbranschen har utförts för att erhålla kvalitativa data. Denna metod har valts på grund av 

möjligheten till djupare förståelse. Genom samtal med respondenterna kunde samband och 

problem lättare identifieras, vilket ansågs lämpligt för forskningsansatsen (Kvalitativ metod, 

2018). Den intervjuguide som studien bygger på är utformad med frågor som gav respondenten 

utrymme till att besvara dessa, vilket kännetecknar en kvalitativ intervju. Kvalitativa intervjuer 

sker ofta vid ett personligt möte men kan även utföras via telefon (David & Sutton, 2011). I 

denna studie genomfördes telefonintervjuer då informationen som hämtades var mer eller 

mindre enbart faktabaserad. Eftersom informationen inte grundades i personliga åsikter, har 

ansiktsuttryck och kroppsspråk mindre relevans. Telefonintervjuer bidrog även i detta fall med 

möjligheten till ett bredare urval. Eftersom ett personligt möte inte behövde ske kunde även 

företag i andra delar av landet intervjuas. Utöver telefonintervjuer har även företagens 

hemsidor, sociala kanaler, återförsäljare och spridning i konsumenters kanaler studerats för att 

erhålla en rättvis bild.  

 

3.2 Litteraturgenomgång 

Inledningsvis identifierades forskningsområdet genom en överblick av företags digitala 

marknadsföringskanaler. Författarna kom här i första kontakt med begreppet inbound 

marketing. Därefter skapades en grundförståelse i det valda ämnet genom att ta del av tidigare 

studier, rapporter och artiklar om inbound marketing och dess komponenter. Det bidrog till en 
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helhetssyn som resulterade i upptäckten av det kunskapsgap studien avser att fylla, nämligen 

inbound marketing som strategi för lågengagemangsprodukter. Den teoretiska referensramen 

består av sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar och rapporter som till största del 

tillhandahållits via Högskolan i Halmstads databas (OneSearch) och Google Scholar. De mest 

frekvent använda sökorden var: inbound marketing, content, sociala medier, 

varumärkeslojalitet, low involvement products, kosmetika. Dessa ord har använts fristående 

men även i olika kombinationer samt skiftande på både svenska och engelska. 

 

3.3 Fallstudie 

En fallstudie förklaras som en helhetsstudie av ett eller flera fall, inkluderat studier av dokument 

som exempelvis årsredovisningar, intervjuer eller observationer (Söderbom & Ulvenblad, 

2016). En fallstudie kan utföras för att förstå aktuella fenomen, när ett flertal källor studeras, 

samt när frågorna som besvaras innehåller begreppen hur och varför (Yin, 2014).  Ämnet 

inbound marketing är relativt nytt och vår forskningsfråga innehåller begreppet hur, därför 

valde vi denna typ av studie. Fallstudier är också passande när en kvalitativ undersökning utförs 

då den förser forskaren med detaljerad information (Grünbaum, 2007). 

 

I denna studie utfördes en flerfallstudie med fyra olika fall. De fyra företagen som intervjuades 

utgjorde ett fall och varje fall har analyserats och utvärderats med studiens litteraturgenomgång. 

Vi har utfört en fallstudie inom området inbound marketing med personer verksamma inom 

ämnet som beskrivit och svarat på frågor kring hur de arbetar med strategin. Både före och efter 

intervjuerna har företagens sociala kanaler undersökts för att skapa en bredare bild av företagen 

samt för att se om respondenternas svar i intervjuerna stämde överens med verkligheten. 

Därefter studerades varje enskilt fall för att sedan jämföras med varandra, varpå likheter och 

skillnader kunde identifieras.   

 

3.4 Val av fall 

Fyra företag inom kosmetika- och hygienbranschen intervjuades. De företag som deltog i 

studien valdes ut genom ett strategiskt urval där följande kriterier eftersöktes; vara verksamma 

online, aktiva användare av inbound marketing strategier, marknadsföra sig B2C samt vars 

huvudsakliga verksamhet är försäljning av kosmetika- och/eller hygienprodukter B2C. Ett 
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tjugotal svenska företag som uppfyllde dessa kriterier kontaktades via mail där studiens syfte 

presenterades samt en förfrågan om att medverka ställdes. Till de företag som var intresserade 

av att delta skickades en ungefärlig intervjuguide ut. På grund av vad vi uppfattade som 

bristande kunskap kring ämnet hos företagen valdes efter detta ett antal bort. Av de företag som 

medverkade i studien var respondenterna marknadschefer, sociala medier ansvariga etc. Vi har 

begränsat studien och fokuserat den till intervjuer med svenska företag inom samma bransch, 

kosmetika- och hygienbranschen, då det är där kunskapsgapet identifierats. Efter fyra intervjuer 

var flera av respondenternas svar likvärdiga. Valet blev därmed att inte genomföra fler 

intervjuer.  

 

 

 Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 

Roll Ekologisk 

hudvårdsterapeut 

(just nu allt i 

allo) 

Digital 

marknadsförare 

Marknadschef VD 

Antal intervjuer 1 1, även 

uppföljande 

mailkontakt 

1, även 

uppföljande 

mailkontakt  

1 

Längd på 

intervjuer 

48 min 52 min 58 min 50 min 

 

Tabell 1. Sammanställning av respondenterna 

 

3.5 Utformning av intervjufrågor 

Intervjufrågorna konstruerades för att erhålla djupa och utförliga svar från samtliga 

respondenter. Med den teoretiska referensramen som grund formulerades semistrukturerade 

intervjuformulär. Struktur i en intervju syftar till hur stor del frågornas ordning och form är 

identiska från intervju till intervju. En semistrukturerad intervju kännetecknas av att intervjun 

startar med öppna frågor som successivt smalnar av och blir mer detaljerade (Pettersson & 

Ulvstig, 2003). På detta vis har operationaliseringen av vår intervjuguide genomförts.  
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Intervjuguiden består av samma specificerade frågor som anpassades efter respondenten och 

utvecklades under intervjuns gång. Intervjuerna var därför inte identiska utan berodde till en 

del på företaget och dess situation. Frågorna är konstruerade med öppna, uppvärmningsfrågor 

till en början där syftet var att skapa förtroende hos respondenten (David & Sutton, 2011) 

exempelvis; berätta om företaget vision, USP och marknad. Därefter följde frågor som var 

direkt kopplade till uppsatsens syfte, detta var tematiska frågor av mer öppen karaktär som rörde 

inbound marketing och marknadsföringskanaler. För att minimera risken för missförstånd 

ställdes följd- samt uppföljningsfrågor under intervjuns gång.  Mot slutet av intervjun ställdes 

frågor om företagens resultat av inboundstrategier. Resultatdelen har medvetet placerats sist på 

grund av att dessa frågor kan anses vara mer känsliga. Det kan därför vara bättre att ställa dem 

när respondenten känner sig mer bekväm för att på så vis erhålla så utförliga svar som möjligt.  

 

3.6 Insamlingsmetod 

Den främsta informationskällan i denna studie är intervjuer med de utvalda företagen. Intervjuer 

kan variera mellan att vara väldigt formella och strukturerade till mer informella där 

respondenten tillåts att prata helt fritt. För att skapa djupare förståelse i ämnet utfördes 

semistrukturerade telefonintervjuer (Doyle, 2018). Telefonintervjuer valdes på grund av långa 

avstånd och begränsningar i respondenternas tid. På så vis kunde företag runt om i Sverige 

medverka och bestämma tid efter sina egna förutsättningar, vilket bidrog till att fler kunde delta. 

Samma frågor ställdes till samtliga respondenter men med utrymme för specifika följdfrågor 

under intervjuns gång, vilket kännetecknar en semistrukturerad intervju. Detta gav en ökad 

flexibilitet som ledde till en bättre och bredare förståelse (David & Sutton, 2011). Innan varje 

intervju avstämdes med respondenterna om möjlig anonymitet samt om ljudinspelning fick 

genomföras. Samtliga intervjuer spelades in, vilket förenklade koncentrationen i det pågående 

samtalet, men gav oss även möjligheten att i efterhand lyssna på intervjuerna, analysera 

innehållet och plocka ut specifika citat. Denna insamlingsmetod underlättade för ett flytande 

samtal och att endast det viktigaste under intervjuns gång behövde antecknas. Varje intervju 

varade i cirka 50–60 minuter, respondenterna tillät även kompletteringsfrågor via mail om 

ytterligare information behövdes.  

 

Den sekundära informationskällan är hämtad från företagens hemsidor, sociala kanaler, 

återförsäljare och konsumenter. På företagens hemsidor har vi undersökt möjligheterna att 
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interagera med företagen genom recensioner, chattar, kommentarer, kontaktuppgifter och 

kundservice. Vi har även tittat på hur de skapar intresse genom content. På företagens sociala 

kanaler har vi undersökt hur ofta de uppdaterar, antalet följare, kommentarer, likes samt 

spridningen av deras hashtags. På återförsäljarnas hemsidor har vi undersökt hur många och 

hur positiva recensioner företagens produkter får, samt hur återförsäljarna framställer företagen 

och informerar om deras produkter. Utöver detta har vi genomfört sökningar på Google, främst 

på företagens namn, produkter och vad företagen själva ansåg vara deras främsta organiska 

sökord, för att se hur högt de rankas hos sökmotorn. Vi har även tittat på hur konsumenter och 

följare delar och producerar content åt företagen på konsumenternas egna kanaler. 

 

3.7 Analysmetod 

När all data från intervjuerna var samlad transkriberades samtliga intervjuer. Att transkribera 

är tidskrävande men det förenklade analysprocessen eftersom hela intervjun var nedskriven på 

papper. Efter detta påbörjades processen att reducera data, vi uteslöt det vi ansåg inte var 

relevant för vårt syfte och våra frågeställningar vilket gjorde all data mer överskådlig (Miles & 

Huberman, 1984). En sammanställning av varje enskilt fall genomfördes för en bredare 

överblick. Eftersom vår intervjuguide utformades utifrån litteraturgenomgången kunde vi 

enklare sammanställa och kategorisera insamlade data. Vissa av teorierna blev mer klargörande 

än andra, en teori försvann och en annan kom till utifrån respondenternas svar.  

 

En analysmodell arbetades fram utifrån de komponenter ur varje teori som ansågs vara mest 

förklarande. Vi började med en öppen kodning där vi belyste mönster, likheter och skillnader i 

respondenternas svar för att sedan kategorisera och koppla dessa till de begrepp analysmodellen 

bygger på: attract, convert, close, delight, kundrelationer, varumärkeslojalitet och 

varumärkesförespråkare. När respondenterna exempelvis pratade om nyhetsbrev 

kategoriserades det under begreppet convert. Efter att ha genomfört individuella analyser av 

företagen utförde vi en korsanalys mellan fallen, vilket hjälpte till att urskilja vad som var 

väsentligt i vår insamlade data. Det underlättade också i processen att hitta mönster och 

samband (David & Sutton, 2016). Vår rådata arbetades om till empiri som vi utgick ifrån när vi 

genomförde ytterligare analys och låg sedan till grund för studiens slutsatser (Miles & 

Huberman, 1984). Vi sammanställde även en tabell (se tabell 2) för en överblick hur företagen 

använder sina kanaler. 
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Analysmodellen användes därefter för att finna svar på våra forskningsfrågor. Först 

analyserades hur varje företag arbetar med de fyra stegen i inbound marketing processen, 

attract, convert, close och delight, (se tabell 3) för att få förståelse för företagens arbetssätt och 

för att identifiera vad som skiljer dem åt. Därefter undersöktes hur de fyra företagen arbetar 

med kundrelationer och varumärkeslojalitet och till sist har vi med hjälp av företagens sociala 

kanaler undersökt hur starka de är online.  

 

Vi undersökte vilka kanaler företagen fanns på, både aktivt och passivt, antal följare, likes och 

kommentarer. Vi tittade även på hur de arbetade med sin hemsida, vilken typ av content de 

delar och möjligheten för konsumenter att interagera med företaget. All information som 

samlades in via företagens hemsidor, sociala kanaler, återförsäljare och från deras konsumenter 

sorterades in i kategorier såsom antal inlägg eller antal prenumeranter, därefter granskades och 

jämfördes dessa. Antal följare användes för att undersöka intresset för företagets content. 

Antalet inlägg, kommentarer och likes under en viss tid användes huvudsakligen för att 

undersöka hur starkt engagemanget var. Vi sorterade även innehållet från deras hemsidor under 

de fyra stegen i inbound marketing processen för att studera om och hur företagen tillämpar alla 

steg. Vilka kanaler företagen använde varierade, därför blev det svårt att jämföra 

engagemangsnivån mellan olika kanaler. Däremot har vi jämfört företagens spridning online, 

både i konsumenternas kanaler genom YouTube-klipp där de testar företagens produkter, 

blogginlägg,  inlägg på Instagram där de visar vad de handlat och men också på recensioner 

och omdömen hos återförsäljarna. 

 

Instagram är den kanal vi kunnat mäta engagemang utan att ha tillgång till företagens privata 

siffror som de ej velat dela med sig av. Det är också den kanal, förutom hemsidan, som samtliga 

fyra företag använder sig regelbundet av, därför har vi valt att undersöka den kanalen gällande 

engagemang. Engagemangsnivån på Instagram har vi räknat ut genom formeln: Addera 

samtliga kommentarer och likes på inlägg publicerade under de senaste 30 dagarna, dividera 

med antal publicerade inlägg, dividera det med antal följare och multiplicera med 100 för att få 

fram procentsatsen (Mee, u.å.).  
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3.8 Trovärdighet 

Primärdata i denna studie är av kvalitativ karaktär som inkluderar mänskliga respondenter. 

Detta medför subjektiva synvinklar vilket behöver tas med i bedömningen. Termer som 

reliabilitet och validitet kan inte mätas på samma vis som i en kvantitativ studie (Bryman & 

Bell, 2015). 

 

I metodavsnittet beskrivs hur utformningen av studien har gått tillväga. Frågorna i 

intervjuguiden bygger på de teorier som valts till referensramen. För att stödja studiens 

tillförlitlighet har samma frågor ställts till samtliga respondenter. Flera av respondenterna gav 

likvärdiga svar på många av dessa frågor och därför gjordes antagandet att fler intervjuer inom 

samma bransch troligtvis inte bidragit till ett annat resultat eller tillfört någonting mer till 

studien. Hade studien utförts med fyra andra företag med exakt samma urvalskriterier, hade 

sannolikheten att få liknande svar därmed också varit stor, vilket talar för en hög reliabilitet (Le 

Duc, 2007). Respondenterna informerades om studiens syfte innan intervjuerna och var själva 

intresserade av att delta. Alla fyra företag efterfrågade även studiens slutresultat, vilket 

indikerar att studien har hög relevans. Samtliga respondenter fick även ta del av den 

sammanställda empiridelen som rörde varje enskilt företag, för att kontrollera att författarna 

hade förstått samt tolkat respondenten rätt.  

 

Det finns en risk att respondenternas svar inte stämmer överens med verkligheten. Exempelvis 

ställdes frågor om vilka resultat de sett av inbound marketing samt hur stor del av deras budget 

som avsatts till strategin. I dessa frågor vet vi inte hur hög tillförlitlighet respondenternas svar 

har. Alla företag i studien mäter inte resultaten av marknadsföringen eller hade exakta siffror 

på dess budget. 

Generaliserbarhet kan uppdelas i teoretisk och empirisk generalisering. För att kunna göra en 

empirisk generalisering krävs mängder av intervjuer eller fall för att finna slutsatser giltiga för 

samtliga instanser inom samma kategori. För att göra en teoretisk generalisering krävs istället 

att den framarbetade teorin i studien kan användas i åtminstone en del av kategorin (Alvehus, 

2013).  I vår studie har vi intervjuat fyra personer från fyra företag inom samma bransch, därför 

kan våra slutsatser utifrån dessa intervjuer inte ses som empiriskt generaliserbara, det hade 

krävts fler typer av företag för att eventuellt kunna göra det. Vi kunde istället identifiera en 

teoretisk generalisering i denna studie då vi arbetat fram en analysmodell som visar kopplingar 
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mellan de valda teorierna; inbound marketing, kundrelationer och varumärkeslojalitet. 

Modellen har visat sig fungera för de intervjuade företagen, vissa arbetar mer på det sättet än 

andra men vi kan se en positiv påverkan på engagemanget när företagen arbetar på detta sätt. 

Upptäckterna i denna studie är tänkta att användas som utveckling av teorier inom ämnet 

inbound marketing. De kan ses som en bas eller startpunkt som hjälper utvecklingen av teorin, 

för att bidra till vidare forskning inom ämnet. I detta hänseende kan studien generaliseras 

teoretiskt (Denscombe, 2014).  

 

3.9 Etik 

Etiska principer har beaktats under hela processen och vi gjorde vårt bästa för att respondenten 

skulle känna sig bekväm, exempelvis genom att undvika att fråga personliga frågor som 

eventuellt skulle kunna få respondenten att känna ett obehag (Bryman & Bell, 2015). Vidare 

informerades alla respondenter om syftet och temat i denna studie innan de accepterade att 

deltaga, därför har inte någon på något sätt tvingats delta. Alla fyra intervjuade fick möjlighet 

att bestämma om intervjun fick spelas in eller inte och de erbjöds även möjligheten till 

anonymitet. Slutligen, som nämnts i kapitel 3.7 Trovärdighet, fick respondenterna ett utkast av 

empiridelen rörande sin intervju skickat till sig, som de sedan hade möjlighet att kommentera, 

korrigera och godkänna. 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras de fyra företag som har studerats och som ligger till grund för de 

empiriska fynd som gjorts. Varje företag presenteras kort och följs av en beskrivning av hur de 

arbetar med inbound marketing och kanaler. Vidare tas upp hur företagen arbetar med 

kundrelationer, lojalitet och förespråkare och slutligen hur inbound marketing fungerar för 

dem. Empirin har främst samlats in via djupintervjuer med företagen men även information 

från deras hemsidor och sociala kanaler har använts.  

 

4.1 Fall 1 (F1) 

Företaget grundades år 2012, de har sex anställda och erbjuder ekologiska kroppsoljor, tvålar, 

serum och rosenvatten. Produkterna säljs förutom på företagets egen hemsida, även online hos 

de stora återförsäljarna inom hudvård, samt i ett flertal fysiska butiker med inriktning hälsokost. 

Kärnan i deras verksamhet är arganoljan som tillverkas i kvinnokooperativ i Marocko. Genom 

att köpa företagets produkter stödjs kvinnornas arbete i kooperativen. Respondenten säger att 

de gör ekologisk hudvård bra i alla led och till ett rimligt pris. De ser även arbetet för kvinnor 

som en stor konkurrensfördel. Om företagets målgrupp säger respondenten såhär; 

 

“Det är framförallt kvinnor, medvetna kvinnor mellan 20–40 årsåldern. Men både upp och ner 

i ålder. Sen har vi en skäggolja för män som är till för bara män, men egentligen familj och 

framförallt kvinnor och barn. Det är hudvänliga produkter för om man har känslig hudtyp och 

är känslig mot parfymer och eteriska oljor så har vi jättefina produkter för det.” 

 

Personen som intervjuats är ekologisk hudvårdsterapeut men då företaget är i en tillväxtfas är 

hon med i alla led på något sätt, exempelvis packar hon även varor i produktionen och pushar 

för idéer kring marknadsföring. Företaget marknadsför sig främst via Instagram, där de våren 

2019 har 2031 följare. De har även en del bloggare och influencers knutna till företaget via 

instagramkonton. Företaget delar inget eget content men återförsäljarna med stora 

marknadsföringskanaler skriver kontinuerligt om företaget, dess produkter och kooperativet. 

De arbetar även en del med PR och syns ibland i tidningar, både online och i fysiska exemplar. 

Företaget har också en Facebooksida med 4852 följare, men använder sig inte av den för sin 

marknadsföring. 
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Instagram är den kanal som de lägger mest resurser på, både i tid och pengar. Den uppdateras 

periodvis, ibland en gång per dag, varannan dag och ibland bara någon gång i månaden, det 

beror på var fokus ligger för stunden. Respondenten säger att inläggen fokuserar på information, 

nya produkter, awards, nomineringar och certifieringar, ibland är det även inspiration. Under 

april har företaget postat ett inlägg på Instagram och engagemangsnivån beräknas utifrån det 

till 1,82%.  

 

Cirka 50% av marknadsföringsbudgeten läggs på digitala strategier och den andra hälften på 

motsatsen, så som roll-ups och broschyrer att ha på mässor. Genom sin marknadsföring vill 

företaget utbilda och informera kunder om varför de ska välja annorlunda. Företaget vill gå 

ännu mer mot en utbildande marknadsföring men i dagsläget är det endast återförsäljare som 

delar djupare content med konsumenterna i form av how-to-guider och tips kring användandet 

av produkterna.  

 

“Vi skickar ut information kring produkterna och kooperativet till våra återförsäljare, samma 

information är vi lite halvdåliga på att outa till våra instaföljare eller liknande. Det är nog för 

att vi lägger väldigt mycket krut på just återförsäljare och allt annat, det är så mycket med ett 

företag. Jag önskar att man hade pengar att ha nån, en marknadsförare på 100%, då hade man 

varit hemma.” 

 

Erbjudanden kommuniceras ut till redan befintliga kunder via mail, där en direktlänk leder 

kunden till hemsidan. De mail som skickas är ej segmenterade utan ett likadant mail går ut till 

alla kunder. Företaget har limiterat med erbjudanden, oftast inte mer än en gång per år, istället 

har de kampanjer och erbjudanden via sina återförsäljare. Respondenten säger att de inte vill 

trampa sina återförsäljare på tårna genom att konkurrera mot dem. Deras egen hemsida är 

istället till för kunden att läsa mer djupgående om produkterna, kontakta företaget eller handla 

direkt från dem. De driver ingen trafik till sin hemsida i form av sökoptimering eller liknande 

och har idag cirka 1600 besökare i månaden.  

 

För att visa uppskattning till kunderna repostar företaget ofta deras inlägg på sin Instagram via 

Instastories. För att ett inlägg ska kunna repostas behöver det innehålla relevant information 

som andra kunder kan ha glädje av, då postar företaget gärna konsumenternas inlägg. Kunderna 

kan inte recensera produkterna via företagets hemsida men det går att göra på de flesta av 
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återförsäljarnas sidor. Respondenten säger att arganoljan brukar ha ett högt rankat betyg och att 

det påverkar intresset för produkten, men företaget har inte statistik eller analyser på hur 

recensioner påverkar köp och liknande. Efter att ha studerat återförsäljarna och företagets 

sociala kanaler ser vi att vissa produkter har mer recensioner än andra, men överlag är det 

ganska få. Vi ser ingen stor spridning av varumärket på sociala kanaler under exempelvis 

företagets hashtag eller av kunder på Youtube. Vad vi kan se så arbetar företaget i övrigt inte 

särskilt mycket med att skapa relationer, lojalitet och förespråkare med slutkunden utan mer 

med sina återförsäljare. Företaget mäter inte resultatet av sina inboundsatsningar men de säger 

att de ser fördelarna med att analysera och följa resultat på både hemsida och sociala medier. 

Därmed finns det heller inga siffror på ROI men respondenten säger såhär: 

 

“Ja, den är ju antagligen högre för inbound än traditionell marknadsföring, jag kan inte tänka 

mig något annat. Det är ju det nya sättet att marknadsföra sig på.” 

 

 

4.2 Fall 2 (F2) 

Företaget grundades år 2011, erbjuder skönhetsprodukter där mycket är veganalternativ. 

Produkterna säljs idag på 25 olika marknader. I Sverige säljs produkterna främst på apotek, men 

även i vissa online butiker och via den egna hemsidan. Företagets kärna är att ingredienslistan 

ska bestå av så få och rena ingredienser som möjligt. Om företagets målgrupp säger 

respondenten såhär: 

 

“Vi har inga åldersbestämmelser hur vi tänker att en typisk kund är si och såhär år gammal 

eller så utan vi har att alla kan använda produkterna och även de som har känslig hud, och 

eftersom alla våra produkter är unisex så inriktar vi oss inte bara på kvinnor utan till alla, inte 

kvinnor och män utan alla, icke-binära, till alla.” 

 

Respondentens huvudsakliga arbetsuppgift är den digitala marknadsföringen. Företaget 

marknadsför sig digitalt, i butik, via utomhusreklam som exempelvis tågstationer och 

busstationer och ibland även via tv-reklam. Marknadsföringen är global och deras sociala 

kanaler innehåller ungefär samma content men kommuniceras via olika kanaler beroende på 

vad som är mest populärt på den enskilda marknaden. Respondenten säger att i Sverige är det 
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Instagram som fungerar, i andra länder är det fortfarande mycket Facebook. Förutom tidigare 

nämnda kanaler arbetar företaget också med Youtube, blogg, nyhetsbrev, SEO och sin hemsida. 

 

”Jag tror att det är viktigt med 360 grader när det kommer till marknadsföringen, att man finns 

lite här och var”.  

 

Därför har företaget de senaste åren även börjat arbetat mer med digitala kanaler. De viktigaste 

kanalerna anses vara nyhetsbrev och SEO, men de försöker fördela resurserna lika över alla 

kanaler för att allt ska vara så bra som möjligt. Instagram används mest för inspirerande och 

varumärkes byggande inlägg. I april 2019 postades 19 inlägg där engagemangsnivån hos 

företagets 13 400 följare uppgick till 1,25%. Respondenten ser en stor fördel med Instagram 

och Facebook, nämligen möjligheten att specificera målgruppen och rikta sig direkt till de 

personer de vill nå. Facebook och bloggen används främst till att dela utbildande och 

engagerande content, företagets Facebooksida har cirka 9200 följare och uppdaterades med 25 

inlägg under april. Företaget ser Facebook som en mer säljfokuserad kanal som ger dem 

möjligheten att ställa frågor till kunderna och utföra undersökningar som kan användas för att 

skapa nytt content. Content skapas ofta utifrån konsumenternas frågor, vad som intresserar dem 

eller vad företaget missat i sin kommunikation. För att skapa content som ligger i tiden utgår 

de även från trender som syns på Youtube eller i magasin som Ellé och Cosmopolitan. 

Respondenten utgår mycket från Google Trends när content ska produceras, dvs. vad folk söker 

på just nu.  

 

Nyhetsbrev är den kanal som konverterar mest och företaget anser att de som signar upp sig är 

deras absolut bästa kunder eftersom de troligtvis är intresserade av varumärket och dess 

produkter. Företaget uppmuntrar kunder till att prenumerera på nyhetsbreven genom att ge dem 

10% rabatt. Deras mailmarknadsföring är inte segmenterad men skickas ut i två versioner, 

svensk- eller engelskspråkig.  

 

Företaget har använt sig av inbound marketing sedan starten år 2011 men lägger mer resurser 

på det nu. Tack vare ett konstant arbete med SEO har den organiska trafiken ökat till hemsidan 

och den stora skillnaden är att kunderna idag hittar till hemsidan i större utsträckning än tidigare. 

Företaget kan även se en förändring i länder där de inte är verksamma, nu hittar kunder till dem 

även där och hör av sig efter att ha sett dem på exempelvis Youtube eller Instagram.   
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”Man säger ju att man med digital marknadsföring kan rikta in sig mer på vilka man vill nå till, 

men också att det gör att man kan nå till personer man absolut inte hade intention att nå från 

början, men de råkar hitta en. Så, det är jättebra.”  

 

Företaget har runt 10 000 besökare på hemsidan varje månad, där besökarna primärt kommer 

via organiskt sök, sekundärt via direkt trafik och därefter via sociala medier. I och med att 

produkterna säljs billigare hos återförsäljare fokuserar hemsidan mer på content än försäljning. 

Erbjudanden som marknadsförs via sociala kanaler ska därför leda trafiken till återförsäljarna. 

Totalt lägger företaget ca. 20% av marknadsföringsbudgeten på inboundstrategier, resten 

används till traditionell reklam. Respondenten säger att det beror på att inboundstrategier är så 

kostnadseffektiva att de inte behöver lägga lika mycket resurser på dem. Företaget mäter 

resultatet av sina inboundsatsninger i engagemang och följare på de sociala kanalerna, 

öppningsgrad och sälj på mailmarknadsföringen och sälj när det kommer till SEO. 

 

Företaget ser enbart fördelar med att interagera med kunderna. Både produktutveckling och 

content de producerar bygger på den feedback de får från sina kunder. Under utvecklingen av 

nya produkter skickar de ut produkter till frivilliga testpersoner. De återkommer sedan med 

feedback som företaget ofta modifierar produkterna efter. Att ta fram utbildande content utifrån 

kundernas frågor är också ett sätt att skapa relationer och lojalitet då kunderna får ta del av 

relevant innehåll. Respondenten säger även att de med tiden kommer att segmentera sin 

mailmarknadsföring eftersom de ser stor potential i att kunna rikta innehållet ytterligare utifrån 

kundens preferenser. 

 

För att upprätthålla kundrelationer är företaget väldigt aktiva på sociala kanaler och svarar fort, 

även kvällar och helger. Respondenten tycker det känns som att de får en bra dialog, framförallt 

med de kunder som är väldigt aktiva, därför har speciella kundrelationer skapats med dessa och 

en känsla av lojalitet har växt fram där kunder kommer åter. Företaget har även en chatt direkt 

på hemsidan som används mycket av besökare, där inkommer frågor kring produkterna och e-

handeln som kan besvaras snabbt. Konsumenternas material brukar framförallt publiceras i 

deras nyhetsbrev, på Facebook och Instastory. Det kan exempelvis vara att en kund gett 5/5 i 

betyg eller en produktrecension som skrivits. Även om kundernas bilder inte alltid är jättebra 

vad gäller kvalitet, så märker företaget ett stort engagemang när de publicerar en mer autentisk 

bild. Skulle företaget få negativa kommentarer ser de även det som positivt eftersom de får 

vetskapen om att det finns en missnöjd kund, och vad de kan göra för honom/henne. 
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Respondenten ser att produkter med 5/5 i betyg är de som säljer mest, men poängterar även att 

det kan bero på att de produkter som säljs oftare också får fler betyg. Respondenten säger att 

det inte går att se ROI för varumärkes byggande aktiviteter, därför räknar de knappt på det. I 

den säljdrivande delen är deras mål alltid att gå plus på de investeringar de gör: 

 

”Det som gör inbound marketing så bra är att man kan justera om kampanjer under tiden 

också. Så om man ser att något går lite sämre, då kan man justera det så att man ändå går med 

vinst.” 

 

Respondenten avslutar med att säga att ROI på inboundstrategierna är svåra att se men att de 

överlag är bra. 

 

 

4.3 Fall 3 (F3)  

Företaget startades år 2014, de har fyra anställda och är en e-handelssida med olika varumärken 

inom grön hudvård och skönhetsbranschen. Deras vision är att skapa en grön revolution i folks 

badrumsskåp. Idén kommer från en blogg med en redan stor publik som kopplades samman 

med en e-handelssida, på senare tid har även andra bloggare kopplats till sidan. Om företagets 

målgrupp säger respondenten såhär: 

 

“Den typiska kunden är en kvinna, hon är faktiskt lite äldre än vad man kan tro, svårt att säga 

genomsnittsåldern men den stora kategorin är ändå mellan 30–40, sen den näst största 

målgruppen mellan 20–30, men 30+ skulle jag ändå säga om man ska snitta. För det är också 

många mellan 40–50 som handlar. Och såklart intresserad av grön hudvård.” 

 

Respondenten arbetar som marknadschef och har hand om all marknadsföring utåt, företaget 

består av fyra ägare. I och med att företaget arbetar med e-handel använder de sig nästan enbart 

av digital marknadsföring. De arbetar mycket med content via bloggarna och på företagets 

hemsida. Allt content som skapas försöker de sedan sprida i nyhetsbrev, via prenumerationer 

och på deras Facebook och Instagram. Google Ads och shopping feeds är det som mest pengar 

går till men företaget anser att deras viktigaste marknadsföringskanaler är SEO och content, där 

spenderas mest resurser mätt i tid. Företagets content är uppdelat i guider och köp tips, där 
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innehållet ofta består av olika typer av trender, nya varumärken, ingredienser och 

rengöringsguider. De utgår ofta ifrån kundernas frågor och intressen när de producerar nytt 

content. Krångliga och intressanta frågor skickas vidare till deras skönhetspanel som består av 

olika experter inom området och svaren publiceras sedan som ett inlägg på bloggen. 

 

“Det handlar om att det här fantastiska innehållet som man faktisk gör ska spridas i bra 

kanaler. Så att det inte bara ligger djupt nere på en sajt och inte hittas utan då handlar det om 

att sprida det i nyhetsbrev, paketera det schysst på Facebook, Instagram och andra kanaler för 

att få folk att vilja besöka oss.” 

 

På sin Instagram arbetar de mest med inspiration, där har de 11 500 följare och postade under 

april 30 inlägg varav engagemangsnivån uppgick till 0,90%. Facebook används både för 

inspiration och erbjudanden, där har de 13 000 följare och under april postades 89 inlägg. 

Nyhetsbreven är den kanal som är mest säljdriven och de har arbetat mycket med att samla in 

e-postadresser och uppmuntrar kunder att prenumerera genom att ge nya prenumeranter 10% 

rabatt. Mailmarknadsföringen är till 95% inte segmenterad, men ibland testar de olika rubriker 

till olika målgrupper, vilket de har tänkt fokusera mer på i framtiden.  

 

Hemsidan har i snitt cirka 115 000 besökare per månad och de kommer främst via organiskt 

sök, företaget arbetar mycket med sökoptimering i allt de publicerar.  De besökare som kommer 

via nyhetsbreven är de som stannar längst på sajten. 80–90% av marknadsföringsbudgeten läggs 

på inboundstrategier, de mesta gör personalen själva vid skapandet av content och det är därför 

svårt för dem att säga exakt. Företaget ser fördelar med en tvåvägskommunikation då det skapar 

interaktion och dialog med sina kunder, men också nackdelar i och med att det är väldigt 

tidskrävande. 

 

“Det kommer mycket frågor och man ser oss som en expert och förväntar sig svar. Vi har inget 

problem med att svara på saker som är kopplat till vilken mascara ska jag välja av de här två 

som ni har i shoppen, men däremot kan det vara saker som vad tycker ni om de här två 

mascarorna jämfört med den jag kan köpa på till exempel Kicks. Liksom hur mycket tid ska vi 

lägga, vi vet inte allt.” 

 

Företaget använder väldigt lite av konsumenternas material, men de har en konstant tävling där 

konsumenterna uppmanas publicera en bild av sitt köp på Instagram samt lämna en recension 
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av produkterna. Detta på grund av att de märker stor skillnad på försäljningen av produkter som 

är recenserade, därför försöker de uppmana kunderna att recensera mer. Efter att vi har tittat 

igenom företagets hemsida och sociala kanaler kan vi bekräfta att företaget har mycket 

recensioner på många av de produkter de säljer. Deras varumärke har också relativt bra 

spridning av kunder på sociala kanaler. 

 

För att upprätthålla sina kundrelationer försöker de publicera relevant content på sin hemsida 

och de anordnar även träffar med kunderna ibland. Kunduppgifterna de får tillgång till efter en 

försäljning används för utskick en gång per år där de tackar för att de har varit kunder under 

året och uppmuntrar dem att prenumerera hos företaget. Bloggaren som företaget startades via 

hade redan en lojal inarbetad följarkrets när e-handeln startades, vilket var väldigt tacksamt när 

de började sälja produkter. Istället för att hon skrev: ”detta är en jättebra produkt, ni kan köpa 

den på Åhléns” kunde hon istället skriva: ”detta är en jättebra produkt, ni hittar den i min 

webbshop” tillsammans med länk till produkten. Företaget har också byggt upp webbshoppen 

med produkter och varumärken som bloggaren tycker är allra bäst, på det viset skapar de 

trovärdighet. Företaget kommer även med tiden låta kunderna ange vad de är intresserade av 

för att på så vis kunna rikta kommunikationen efter intresse mot varje enskild person, men i 

dagsläget är marknadsföringen inte segmenterad. 

 

Respondenten kontrollerar resultatet av vissa inboundsatsningar på veckonivå och andra på 

månadsbasis, men en djupare analys utförs åtminstone en gång i månaden. Försäljning och 

liknande överblickas varje dag, men inte på kanalnivå. Kring ROI säger respondenten såhär: 

 

“Jag har inte gjort någon 100% kostnadsanalys eller ROI på det vi gör internt och det vi gör 

externt på det sättet, så jag kan faktiskt inte svara på den frågan. Men eftersom vi fortsätter att 

ösa pengar på inbound, så skulle jag väl ändå säga att vi ser ju att det skapar väldigt mycket 

värde och är effektivare än traditionell marknadsföring på något sätt.” 

 

 

4.4 Fall 4 (F4) 

Företaget startades i början av 2018, de har tre anställda som arbetar på heltid. Produkterna som 

säljs är 100% veganska och innefattar till exempel ansiktsrengöring, ögonkräm och läppglans. 
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Deras kärna är att skapa veganska produkter med aktiva ingredienser som också ser fina ut och 

har bra pris. Produkterna säljs endast i Sverige och företaget säljer inte själva sina produkter 

utan de kan istället köpas online hos de stora återförsäljarna inom hudvård och i fysiska butiker, 

såsom Åhléns och på samtliga apotekskedjor. En av ägarna är en av Sveriges största influencers 

och efterfrågan på vegansk hudvård med överkomligt pris identifierades till stor del i 

influencerns kanaler. Om företagets målgrupp säger respondenten såhär: 

 

“Vår kommunikativa målgrupp eller de vi riktar vår kommunikation till är tjejer/kvinnor mellan 

15–30, men sen är det såklart både yngre och äldre som köper våra produkter. Och egentligen 

är jag inget jättefan av att prata demografi när det kommer till målgrupp men vi har ändå 

smalnat av det till 15–30 och sen såklart personer som gillar influencern, hudvård och då 

specifikt vegansk hudvård och som är intresserade av skönhet, vi har ett antal olika 

parametrar.” 

 

Respondenten är VD i företaget men också ansvarig för ett större antal hudvårdsmärken i ett 

annat bolag. Respondenten beskriver sig själv som en operativ och strategisk VD, då bolaget 

endast har tre anställda behöver alla vara inblandad i alla delar. Företaget marknadsför sig via 

influencerns och företagets egna kanaler, genom Instagram och Youtube, men även till stor del 

via hemsidan, där de försöker utbilda sina konsumenter. Företaget släppte en lanseringsvideo i 

februari 2018 som blev den mest sedda reklamfilmen på Youtube under våren. Företaget är 

även det största svenska skönhetsmärket på Instagram med över 90 000 följare. 

 

Mest pengar läggs på marknadsföring via influencerns kanaler och mest tid läggs på företagets 

Instagram, inte åt att publicera inlägg utan till att hantera frågor och kommentarer från följarna. 

Instagram uppdateras regelbundet, oftast någon gång i veckan och det finns en röd tråd i vad 

som publiceras och när det publiceras på samtliga kanaler. Det är en blandning av 

kampanjdrivande, utbildande och inspirerande inlägg. Under april har de postat nio inlägg och 

engagemangsnivån utifrån det är 5,9%. På influencerns kanaler är det mindre kampanjdrivna 

och mer inspirerande inlägg, där är det också större engagemang än vad det är på företagets 

egna kanaler. Arbetet med kanalerna är långsiktigt och de försöker säkerställa att det är en bra 

mix av de inlägg som delas. 

  

Antal besökare och hur de hittar till hemsidan är inget företaget mäter eller analyserar, de driver 

inte trafik till sin egen hemsida primärt, utan den är en fakta-, inspirations- och kontakthub. Där 
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kan kunder ta del av djupare content som ingrediensregister, resultat från undersökningar med 

influencerns följare, skönhetstips och experttips med hudvårdsrutiner. Hemsidan uppdateras 

främst när de lanserar nya produkter. Det avsätts inte mycket resurser till sökoptimering, tack 

vare influencerns popularitet har företaget ganska bra organiskt sök enligt dem själva. 

Youtubekanalen innehåller how-to-guider till varje produkt, hur produkterna ska användas och 

en stor del av den betalda annonseringen består av denna typ av klipp. Allt content är tillgängligt 

för alla, besökare måste inte lämna ut kontaktuppgifter för att ta del av det. Alla anställda i 

företaget är i samma åldersspann som målgruppen och anser därför att det är ganska enkelt att 

välja content att publicera, då de utgår mycket från sig själva och egna intressen. De följer även 

många andra varumärken de tycker är duktiga och får inspiration från dem. Företaget använder 

sig även av betald annonsering på sociala medier framförallt på Youtube, Facebook och 

Instagram, där är det ofta klipp från influencern. All betald annonsering som produceras är 

testad på en panel bestående av 8000 personer som är konsumenter eller följare av influencern.  

 

“Det som är bra med digitala kanaler är att vi får feedback direkt och kan se vad som funkar 

och inte funkar och vi har gjort analyser av våra flöden för att se vilka inlägg som driver högst 

engagemangsnivå och så lär vi oss av det.” 

 

Vid annonsering drivs trafiken till återförsäljarna. De gör även en del sampling där de 

exempelvis samarbetat med Glossybox. Material för butikerna tas också fram, såsom hyllvippor 

och annat som behövs i butik. Även PR såsom pressevents eller produktutskick används och 

respondenten säger att de jobbar cirka 80% digitalt, resten är PR som hon säger ligger lite i 

gränslandet mellan digitalt och icke-digitalt. Företaget startade med digital marknadsföring och 

har i stort sett endast använt sig av det från start. Det är även 80% av marknadsföringsbudgeten 

som läggs på inboundstrategier. 

 

Företaget ser både för- och nackdelar med kanaler där interaktion med konsumenterna sker, 

men mest fördelar. Respondenten är tydlig med att den stora fördelen är den snabba responsen, 

att få veta direkt vad konsumenterna tycker. Företaget repostar mycket av konsumenternas 

material, mest på Instastories men även i flödet på Instagram då många av deras följare tycker 

det är väldigt roligt att få synas i företagets stora kanaler. Kunderna är även med och utvecklar 

produkter. Redan från början var de med och valde design, hade åsikter gällande pris, vad 

konceptet skulle innebära och fick tycka till om företags- och produktnamn. Företaget 

interagerar med konsumenterna via sociala medier och får cirka 20 meddelanden om dagen via 



 45 

Instagram, även om de inte lagt upp ett inlägg. Där svarar de på på kundernas frågor och 

kommunicerar med dem. Kunderna kan inte recensera produkter på företagets hemsida, men 

det kan de istället göra hos återförsäljarna. Något respondenten önskar få en bättre inblick i är 

recensioners betydelse för köp och liknande. Företaget har många recensioner på 

återförsäljarnas sidor, många inlägg under företagets hashtag på Instagram samt många som 

lägger upp videos på Youtube när de testar företagets produkter. Respondenten ser dock inte 

bara positivt på all interaktion:  

 

“En väldigt tydlig nackdel när vi har såpass högt engagemang som vi har, är att vi måste vara 

redo direkt när vi har lagt upp någonting, och egentligen redo dygnet runt. Vilket är svårt när 

vi bara är 3 personer, det är helger, sena kvällar och det gäller att vara beredd på möten 

direkt.” 

 

Eftersom en av Sveriges största influencer är delägare i företaget och frekvent gör reklam för 

varumärket i sina stora kanaler drar det stort engagemang. Redan innan företaget startades hade 

influencern en stark och lojal följarskara, där hon på YouTube har nästan en miljon följare. 

Detta har bidragit positivt och gett företaget lojala kunder och vad vi kan identifiera via deras 

kanaler och media i allmänhet, väldigt många varumärkesförespråkare. 

 

Respondenten säger att förutom den direkta responsen de får via kanaler som Instagram är det 

en stor fördel att kunna mäta resultatet av de investeringar som genomförs i 

marknadsföringen.  Företaget mäter konvertering på kampanjer som pågår, alltså hur mycket 

som leder till försäljning i förhållande till investering. De mäter även olika nyckeltal såsom 

click-through rate (CTR) och cost per click (CPC), engagemangsnivå och i stort sett allt som 

går att mäta. Resultatet analyseras främst efter större kampanjer och större analyser som får 

konsekvenser för kommande års strategi utförs cirka två gånger per år. Analyser genomförs 

även löpande, om de till exempel haft en paid social post går respondenten in direkt och ser hur 

den går. Respondenten säger att det sammanvägda ROI företaget har, är väldigt bra sett till 

deras insatser, då jämför hon både med de andra varumärkena hon ansvarar för och andra 

konkurrerande varumärken.  

 

”Grejen är att vi gör typ ingen traditionell marknadsföring, för att vi håller med om att 

inboundstrategier är mycket mer kostnadseffektiva, den är anpassad efter målgruppen, den är 
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snabbare och vi kan styra mer själva. Och, vi kan lägga, ja men små summor på många olika 

delar” 

 

4.5 Sammanfattning 

Tabell 2 sammanfattar och illustrerar företagens målgrupp, engagemangsnivå på Instagram 

utifrån formeln i kapitel 3.6 Insamlingsmetod, och användandet av de olika digitala 

marknadsföringskanaler som behandlas i studien Vid grön ring anses företaget vara en aktiv 

användare av kanalen och vid gul ring anses företaget vara en passiv användare av kanalen.  

 

 
Tabell 2. Sammanfattning användande av inbound marketing 

 

=aktiv användare (uppdaterar minst 12 ggr/år) 

=passiv användare (uppdaterar mindre än 12 ggr/år) 
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Hur de olika företagen arbetar med inbound marketing steg för steg sammanfattas i tabell 3. 

 

Steg F1 F2 F3 F4 

Attract Sociala medier Sociala medier, 

SEM, content, 

blogg  

Sociala medier, 

SEM, content, 

blogg 

Sociala medier, 

PPC, content 

Convert Nyhetsbrev Nyhetsbrev, 

erbjudanden 

Nyhetsbrev, 

erbjudanden 

Leder till 

återförsäljare 

Close - Marketing 

automation 

Riktade betalda 

annonser 

- 

Delight - Engagemang 

genom feedback 

och intresse, 

tillgänglighet 

Engagemang 

genom feedback 

och intresse, 

tillgänglighet 

Engagemang 

genom feedback 

och intresse, 

tillgänglighet 

Tabell 3. Inbound marketing processen – steg för steg. 
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5. Analys 

Det femte kapitlet analyserar och diskuterar empiriska fynd från kapitel fyra. Löpande kopplas 

empiri och teori samman för djupgående analys för att finna mönster, likheter och skillnader. 

Analysen utgår från den framställda analysmodellen och går igenom inbound marketing 

processen och dess komponenter och vidare kundrelationer, lojalitet och 

varumärkesförespråkare.  

 

5.1 Inbound marketing - attract 

Att skapa och dela intressant och relevant content är grunden inom inbound marketing 

(Hubspot, 2018). Tre av företagen använder sig flitigt av content för att attrahera men också för 

att inspirera och utbilda sina kunder. F1 delar inget eget content, de förser istället sina 

återförsäljare med information för att de ska kunna skapa och dela content. För att kunna 

producera relevant content bör företag ha en tydligt definierad målgrupp och buyer persona. En 

detaljerad buyer persona hjälper företaget att fokusera marknadsföringen mot rätt målgrupp, 

vilket medför att det blir enklare att attrahera de mest värdefulla besökarna till företaget 

(Kusinitz, 2018). Om ett företag förser återförsäljarna med information och låter dessa 

producera content, kommer återförsäljarna sannolikt rikta marknadsföringen huvudsakligen 

mot sin egen målgrupp och inte mot företagets. Förhoppningsvis väljs återförsäljare med 

liknande målgrupp, men då de flesta återförsäljarna säljer ett flertal varumärken stämmer sällan 

målgruppen helt och hållet överens. En fördel med att producera och publicera eget content är 

möjligheten till targeting av sin specifika målgrupp och ännu bättre, buyer persona.   

 

F3 och F4 har en definierad målgrupp och har valt att finnas på de kanaler som åldersspannet 

använder, den yngre generationen finns främst på Instagram och Snapchat och de över 36 år 

finns till stor del på Facebook (Internetstiftelsen, 2018). Det är viktigt att inlägg delas i rätt 

kanal för att vara så effektiva som möjligt (Wilson-Rew, 2018). F3 riktar sig mot kvinnor i 

åldrarna 30–40 som är intresserade av grön hudvård. F3 använder både Instagram och 

Facebook, vilket stämmer överens med var åldersgruppen finns. F4s målgrupp är kvinnor i 

åldrarna 15–30. De är fan av influencern, gillar vegansk hudvård med intresse för skönhet och 

finns främst på Instagram. Företaget verkar valt rätt kanal med tanke på att deras dryga 90 000 

följare gör dem till Sveriges största skönhetsmärke på Instagram.  
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Både F1 och F2 har relativt diffusa målgrupper, F1 riktar sig främst till medvetna kvinnor i 

åldrarna 20–40 och arbetar endast med Instagram. En intressant observation är att företaget har 

mer än dubbelt så många följare på sin Facebooksida som på sitt Instagramkonto. Deras inlägg 

hade troligtvis nått ut till fler människor om de publicerades på Facebook istället. Företagets 

målgrupp bör styra på vilka kanaler de ska finnas och vilket content de ska producera (Kusinitz, 

2018). Eftersom F1 har en diffus målgrupp skulle det kunna vara en anledning till att de har fler 

följare på Facebook. Ett sätt att undersöka om företaget existerar på rätt kanal och publicerar 

rätt content kan vara att mäta hur engagerade följarna är. Vad som är bra och dåligt engagemang 

ändras hela tiden, men en nyligen gjord studie visar att genomsnittet för engagemangsnivå på 

kategorin shopping och retail är 2,8% (Rabo, 2019).   

 

Ett samband mellan de företag som studerats är att sociala medier inte primärt driver trafik till 

hemsidan, för de flesta kommer trafiken istället främst via organiskt sök. Inlägg ska publiceras 

i rätt mängd och vid rätt tidpunkt, dvs. den tid på dygnet då företagets följare är som mest aktiva 

(Rupert, 2019). Efter att vi analyserat företagens uppdateringar på Instagram, har det 

framkommit att endast F3 publicerar i närheten av rekommenderad mängd, dvs. ett eller två 

inlägg om dagen. De andra tre företagen publicerar långt under rekommendationen. Detta borde 

på något sätt speglas på företagens engagemangsnivå och det företag som publicerar enligt 

rekommendation borde även ha högst engagemangsnivå. Vi finner att F4, ett av företagen som 

publicerar långt under rekommendationen, är det företag som har högst engagemang. Det sägs 

också att engagemanget tenderar att minska ju fler följare ett företag har, men F4 som visar 

högst engagemangsnivå har flest följare av alla fyra företagen, t.om. av alla skönhetsmärken i 

Sverige. Den viktigaste aspekten av sociala medier är möjligheten att samverka med 

konsumenterna i skapandet av produkter och kampanjer (Operana & Vinerean, 2015). Detta har 

F4 arbetat aktivt med redan från start genom att involvera kunderna i företaget och i 

framtagningen av dess produkter. Kunderna har bland annat fått tycka till om företagets och 

produkternas namn, som ett sätt att skapa varumärkeskännedom (Chi, Yeh & Yang, 2009). 

Detta, tillsammans med en väl definierad målgrupp, rätt val av kanaler och relevant content kan 

vara en förklaring till följarnas höga engagemang. Notabelt är att företagets engagamangsnivå 

på 5,9%, är väldigt hög, även i jämförelse med andra produktkategorier som klassas som 

högengagemangsprodukter, exempelvis resor där snittet är 4,9% (Rabo, 2019).  

 

I längden är SEO kombinerat med rätt content det mest effektiva tillvägagångssättet för att 

skapa och öka varumärkeskännedom via inbound marketing (Gregory, 2019). Av de intervjuade 
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är det endast F2 och F3 som arbetar med både SEM och content, det är också de företagen som 

vill driva trafik till sin hemsida. Dessa företag har betydligt fler besökare på sin hemsida varje 

månad än de som inte gör det, de anser även att SEO är deras allra viktigaste inboundstrategi. 

F1 och F4 som inte arbetar med SEO säljer i huvudsak sina produkter via återförsäljare och 

driver därför inte trafik till den egna hemsidan, istället riktas den direkt till återförsäljarna. 

Hemsidan är istället till för information om företagets produkter och för F4 även för att dela 

content. Samtliga kanaler och verktyg ovan ingår i inboundprocessens första steg, attract 

(Hubspot, 2018).  

 

5.2 Inbound marketing - convert 

Det andra steget i processen, convert, handlar om att samla in kontaktinformation från de 

personer som visat något intresse för företaget på deras kanaler. Detta är något som de olika 

företagen arbetar väldigt varierande med. F2 och F3 använder nyhetsbrev för att konvertera 

besökare, på deras hemsidor möts besökarna av ett rabatterbjudande som de får ta del av om de 

anmäler sig till företagets nyhetsbrev och därmed delar med sig av sina kontaktuppgifter. Att 

samla in kontaktuppgifter genom att besökarna registrerar sig på ett företags nyhetsbrev, 

prenumererar på företagets Youtubekanal eller liknande är sätt att konvertera besökare till 

leads. Det skapar värde genom att konsumenten får information och content baserat på sina 

egna preferenser och tidigare köpbeteende (Bezovski, 2015). F1 som också arbetar med 

nyhetsbrev tar först del av kundens kontaktuppgifter när ett köp genomförts, de kan därför inte 

använda uppgifterna förrän besökaren redan är kund. Både F1 och F4 skiljer sig från de andra 

företagen genom att inte arbeta med nyhetsbrev som konverteringstaktik. F4 väljer även att dela 

med sig av allt content utan att besökaren behöver lämna ifrån sig någon information alls. Detta 

kan bero på att dessa företag främst säljer sina produkter via återförsäljare och att rabatter och 

erbjudanden sker via dem.  

 

5.3 Inbound marketing - close 

Kontaktinformationen som samlas in ska sedan användas i det tredje steget close. När företaget 

vet vem intressenten är kan de lättare rikta marknadsföringen mot besökaren för att konvertera 

till en betalande kund. Denna process kan dock ta lång tid, det sägs att det vanligtvis tar mellan 

sju och tretton interaktioner innan det sker (Hubspot, 2018). Ett vanligt tillvägagångssätt är 
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riktad mailmarknadsföring utifrån individens visade intressen, vilket inget av de tillfrågade 

företagen använder sig av. Ett av företagen, F2, använder sig dock av mailutskick när produkter 

lagts i varukorgen men köp ännu inte genomförts. Då erhåller personen en påminnelse efter ett 

par dagar om att produkter glömts i varukorgen. F3 använder sig av olika betalda annonser 

(PPC) som gör besökta produkter synliga i andra sammanhang på internet. Alla köpbeslut 

involverar människors minne på något sätt (Du Plessis, 1994), exponeras vi kontinuerligt för 

ett varumärke har igenkänningsfaktorn stor påverkan på vår köpintention när väl behovet av en 

produkt framkommer (Chi, Yeh & Yang, 2009). Utöver detta ansåg vi att det var lite otydligt 

hur företagen tog sig an detta steg. 

 

5.4 Inbound marketing - delight 

I processens fjärde och sista steg delight, har företaget lyckats omvända leads till betalande 

kunder och arbetet med att skapa lojala, engagerade och återkommande kunder startar 

(Hubspot, 2018). Eftersom det är dyrare att bearbeta nya kunder än att behålla befintliga 

(Kotler, et. al., 2013) är det viktigt att företagen fortsätter interagera med sina kunder så att de 

av fri vilja väljer att komma tillbaka och handla igen. F2, F3 och F4 baserar content de skapar 

på frågor från kunder, troligtvis gör det att materialet som produceras också intresserar och 

engagerar kunderna. Ämnet måste vara relevant för målgruppen för att de överhuvudtaget ska 

vilja ta del av det (Wall & Spinuzzi, 2018). Alla fyra företagen arbetar med recensioner på ett 

eller annat sätt, antingen via den egna hemsidan eller via återförsäljarna. Recensioner är ett 

autentiskt sätt att promota och skapa trovärdighet, då kunderna som testat produkterna sprider 

gott renommé (Cogar Yeakley, 2014).  

 

5.5 Kundrelationer och varumärkeslojalitet 

Vi ser ett samband mellan företagen som interagerar och kommunicerar aktivt med sina följare, 

dag, natt, helger och röda dagar, då de har ett större kundengagemang och fler 

varumärkesförespråkare än de som inte gör det. De företagen har fler recensioner, fler inlägg 

på sociala medier postade under företagets hashtag samt Youtubevideos där kunder visar och 

recenserar företagets produkter. Eftersom statistik visar att 92% av konsumenterna söker 

rekommendationer online innan de köper något är det oerhört värdefullt att ha 

varumärkesförespråkare som recenserar (Sproutsocial, 2019). Samtliga företag delar kundernas 
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material via sina kanaler och ser ett stort engagemang från kunder när de gör det. Det bekräftar 

att genuin och autentisk marknadsföring är väldigt effektiv för att skapa engagemang 

(Sproutsocial, 2019), även för lågengagemangsprodukter. Vi ser också ett samband mellan de 

företag som aktivt analyserar och mäter sina inboundsatsningar, de har ett större engagemang. 

Detta kan bero på att de löpande anpassar och justerar materialet för att passa målgruppen. Det 

bekräftar teorin som hävdar att mäta satsningarna är en stor del av lyckad inbound marketing 

(Operana & Vinerean, 2015).  

 

Företagens olika tillvägagångssätt för att skapa kundengagemang har stor betydelse för att 

åstadkomma värdefulla kundrelationer och förtroende för varumärket. Genom att nå ut till 

engagerade konsumenter digitalt kan marknadsförare förbättra ett företags lönsamhet och öka 

lojaliteten hos konsumenter som tillslut kan bli varumärkesförespråkare online (Operana & 

Vinerean, 2015). Varumärkeslojalitet är det huvudsakliga målet med inbound marketing då det 

skapar varumärkesförespråkare (HubSpot, 2018).  
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6. Slutsats 

Detta kapitel presenterar slutsatsen baserad på de härledda upptäckterna i analysen ovan och 

besvarar studiens forskningsfrågor; Hur fungerar inbound marketing på svenska B2C-företag 

verksamma inom kosmetika- och hygienbranschen som ingår i kategorin 

lågengagemangsprodukter? samt vilket engagemang går det att skapa för produkter 

kategoriserade som lågengagemangsprodukter? Efter att ha presenterat slutsatsen och studiens 

bidrag redovisas kritik mot studien samt förslag till framtida forskning.  

 

 

Syftet med denna studie är att förklara och bidra med förståelse kring inbound marketing som 

marknadsföringsstrategi för svenska företag som marknadsför lågengagemangsprodukter och 

samtidigt utveckla det teoretiska ramverket för inbound marketing. På grund av att vi exponeras 

för otaliga mängder reklambudskap varje dag växer behovet av att vara trovärdig och relevant 

och det är precis vad inbound marketing handlar om. Vi har i början av processen identifierat 

att företag inom kosmetika- och hygienbranschen arbetar på olika sätt och olika mycket med 

inbound marketing och fann det intressant. Vi har efter det tagit del av studier som visar positiva 

resultat i användandet av strategin men endast på högengagemangsprodukter och därför ville vi 

utforska strategin på lågengagemangsprodukter, där gapet finns. 

  

Resultatet av studien visar att strategin inbound marketing fungerar även för företag verksamma 

inom kosmetika- och hygienbranschen om processen utförs på ett korrekt tillvägagångssätt. 

Genom att redan från start ha en väldefinierad målgrupp och ännu bättre, buyer persona, blir 

processen och strategin mer effektiv, precis som teorin säger. Denna påhittade person bör finnas 

i centrum i all marknadsföring ett företag producerar för en mer träffsäker marknadsföring. 

Myten om att företag bör finnas överallt, på alla kanaler, verkar leva kvar. Vi ser en stor skillnad 

i engagemangsnivå när företag väljer att fokusera på färre kanaler och ännu viktigare, de kanaler 

där målgruppen finns. Detta bekräftar det teorin redan säger men de finns fortfarande de som 

påstår att det skulle vara bättre att finnas överallt för att synas av så många som möjligt. Vad vi 

kan utläsa av våra fynd verkar segmentering och inriktning bli viktigare och viktigare ju mer 

digital marknadsföringen blir på grund av det enorma bruset konsumenterna utsätts för. 

 

För att inbound marketing ska engagera, ge positiva resultat som möjligt och faktiskt vara 

kostnadseffektivt behöver företagen mäta och analysera de satsningar de gör. Trots att alla 
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företag i vår undersökning inte mäter ROI har samtliga ändå en känsla av att den är väldigt hög 

och därför fortsätter de lägga resurser på strategin. För att inbound marketing ska vara 

kostnadseffektivt krävs att företag följer upp resultatet av alla sina satsningar och lär av det 

inför kommande investeringar. Utan uppföljning kan företaget inte veta vilka delar av strategin 

eller kampanjen som fungerar eller ger resultat. En stor fördel med inbound marketing är just 

möjligheten att justera, optimera och testa kampanjer och content i realtid för att se vad som 

fungerar på målgruppen och inte. Det är ett konstant arbete som aldrig tar slut, vilket gör det 

potentiellt tidskrävande och ansträngande för företaget.  

  

Eftersom inbound marketing är tidskrävande bör företagen göra allt de kan för att spara tid, de 

kan exempelvis optimera content för SEO redan när det produceras. Då slipper de extraarbetet 

att i efterhand anpassa det till SEO. För att öka synlighet och trafik behöver företag inom 

kosmetika- och hygienbranschen välja sökord, skapa content och bygga länkar runt de sökord 

som konsumenterna söker på. Detta eftersom det inte spelar någon roll hur engagerande och 

relevant content ett företag produceras och publicerar om det inte hittas av dess målgrupp. 

  

Vår studie visar att produkter med recensioner säljer bättre än produkter utan. Det är därför 

viktigt att företag arbetar aktivt med recensioner och uppmuntrar sina kunder att recensera deras 

produkter. Det gäller också att företagen är tillgängliga mer eller mindre dygnet runt för att 

kunna besvara negativ feedback innan den sprider sig. Tillgängligheten och interaktionen med 

kunderna bidrar till förtroende och lojalitet, det visas genom kundernas engagemang. Det bidrar 

också till att skapa fler varumärkesförespråkare. 

 

6.1 Teoretiskt bidrag  

Vår undersökning visar att det är svårt att prata om låg- och högengagemangsprodukter som att 

det ena skapar mer engagemang än det andra. Ett av företagen i studien uppvisar högre 

engagemang i sina sociala kanaler än vad genomsnittet för resor gör, vilket är klassat som en 

högengagemangsprodukt. Vår studie visar att konsumenter kan visa högt engagemang även för 

lågengagemangsprodukter, hur starkt engagemanget är beror istället på hur intressant, relevant 

och engagerande produkten och företagets content är. Detta indikerar att 

lågengagemangsprodukter och lågt engagemang inte är samma sak. I studien har även en modell 

arbetats fram som visas i kapitel 2.4, Modell 2. Analysmodell. Denna modell är en utvecklad 
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version av Modell 1. The Inbound Methodology, som illustrerar inbound marketing processen. 

Modellen utvecklades eftersom denna studie visar att en lyckad inbound marketingprocess inte 

slutar vid delight, utan fortsätter kontinuerligt med att upprätthålla relationer, skapa lojalitet för 

att erhålla varumärkesförespråkare. Med analysmodellen utvecklas därmed det redan befintliga 

teoretiska ramverket. 

 

6.2 Praktiskt bidrag 

Denna studie förklarar och bidrar med förståelse för hur svenska företag inom kosmetika- och 

hygienbranschen kan använda inbound marketing för att skapa engagemang. Vår studie kan 

användas av företag och marknadsförare som en guide vid implementering av inbound 

marketing för att skapa engagemang hos företag inom kosmetika- och hygienbranschen. Detta 

tillsammans med den framtagna analysmodellen kan vara användbart i en tid då allt blir mer 

digitaliserat och anpassning måste ske löpande för att bibehålla sina kunder. 
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7. Begränsningar och fortsatt forskning 

Studien är begränsad av att  den speglar ett fåtal företag inom kosmetika- och hygienbranschen. 

Skulle studien genomförts i en annan kategori av lågengagemangsprodukter som exempelvis 

livsmedel hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Antalet företag hade kunnat vara högre, men 

vi tror dock inte att det hade bidragit till ett annat resultat. Fyra företag som alla sålde ekologiska 

och/eller veganprodukter intervjuades. Personer som köper ekologiska eller veganprodukter 

skulle kunna vara mer engagerade och detta kan ha bidragit till ett högre kundengagemang. 

 

För att utforska ämnet vidare skulle en liknande studie på andra kategorier inom 

lågengagemangsprodukter varit intressant, för att se om resultatet kan generaliseras på samtliga 

kategorier. Något annat som hade varit intressant i fortsatt forskning är att studera 

konsumenternas åsikter i ämnet.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Allmänt 

1. Berätta gärna allmänt om företaget: vision, målgrupp, buyer persona, marknad, 

försäljningskanaler, konkurrensfördel…  
 

2. Berätta om din roll på företaget 
 

3. På vilka sätt marknadsför ni er i dagsläget? 
 

4. Har sättet ni marknadsför er på förändrats under de senaste fem åren? Hur kommer det 

sig? 

 

Inbound marketing 

5. Vad innebär inbound marketing för er?  

 
6. Hur använder ni inbound marketing i ert företag?  

 
7. Hur länge har ni använt inbound marketing som en strategi, och vad har användandet 

gett för effekt? 

 

Marknadsföringskanaler 

8. Vilka kanaler använder ni er av? (Inbound, T.ex. facebook, youtube, linkedin, 

pinterest, blogg, hemsida…) 

 

9. Hur arbetar ni med de olika kanalerna?  

 
10. Erbjuder ni djupare content t.ex. how-to guide, tips eller liknande som beskriver nyttan 

av era produkter? 

 

11. Marknadsför ni erbjudanden på era sociala medier? Respons på det? 

 

12. Hur många besökare har er hemsida per månad? Hur hittar dem till er hemsida?  

 

13. Har ni optimerat er hemsida för att enkelt hittas av sökmotorer?  

 

14. Genererar hemsidan leads för företaget? 

a) Om ja, hur många leads genererar ni i snitt via er hemsida varje månad? 

 

15. Följer ni upp leads som er hemsida har genererat genom marketing automation?  
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16. Innehåller er hemsida conversion forms där besökare kan lämna sin mailadress i 

utbyte mot content, t.ex. nyhetsbrev? Hur ser det ut, öppnas dom av mottagaren? 

 

17. Använder ni er av tracking URL i er mailkommunikation i t.ex. nyhetsbrev? 

 

18. Segmenterar ni mailmarknadsföringen och skickar olika meddelanden? 

Kundrelationer 

19. Använder ni er av bilder, filmer, recensioner eller av konsumenters material på något 

sätt på era kanaler eller i marknadsföringssyfte?  

 
20. Ser ni fördelar och/eller nackdelar med marknadsföring där ni kan interagera med 

kunder i kanaler där en tvåvägskommunikation är möjlig? (t.ex. ett kommentarsfält, 

nyhetsbrev, evenemang m.m.) 

 

21. Hur skapar ni kundrelationer och upprätthåller dessa? 

 

Resultat 

22. Om ni låter kunder recensera produkter på hemsidan, märker ni skillnad på försäljning 

av produkter med recensioner och även bra/dåliga recensioner? 

 

23. Vilken marknadsföringskanal anser ni vara viktigast/ger bäst resultat? Är det även den 

kanal ni lägger mest resurser på? 

 

24. Hur stor del av marknadsföringsbudgeten läggs på inbound strategier? 

 

25. Mäter ni resultatet av inbound strategierna?  

a) Om ja, Vilka verktyg använder ni för att mäta resultatet och hur ofta analyserar ni 

resultatet?   

 

26. ROI (return on investment) för inbound marketing vs. traditionell marknadsföring?  
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