
 
 

COOKIES OCH CONTENT 
- ENGAGERANDE MARKNADSFÖRING AV 

TEXTILA FÖRETAG 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Uppsatsnummer: 2018.12.06 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Examensarbete – Kandidat 

Textil produktutveckling och entreprenörskap 
 

Lina Karlsson 
 S151733@student.hb.se 

Niclas Olausson 
S151782@student.hb.se 

 

 



2 
 

 
	
	
	

Förord 
	

	
	
	

Vi vill härmed tacka vår handledare Viveka Torell som har stöttat oss under uppsatsens gång. 
 

Vidare vill vi även rikta ett stort tack till samtliga företag som har tagit sig tid att genom 
intervjuer bidra med underlag till vår studie. 

 
Slutligen vill vi tacka vår seminariegrupp som har bidragit med värdefull kritik. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lina	Karlsson	2018-05-22	     Niclas	Olausson	2018-05-22
  



I 
 

Svensk titel: Cookies & content – Engagerande marknadsföring av textila företag 
 
Engelsk titel: Cookies & content – Engaging marketing by textile companies 
 
Utgivningsår: 2018 
 
Författare: Lina Karlsson, Niclas Olausson 
 
Handledare: Viveka Torell 
 
 
Abstract 
 
The constant media noise have led us to ignore the majority of marketing we are exposed for. 
Web 2.0 have contributed with new marketing strategies available and companies must adapt 
to these revised strategies to continue creating leads and customers. Personalized marketing, 
where customers choose to interact with the company and its’ advertisement, have yielded 
great results. Software, able to gather, track and analyze customer data, need to be used by 
companies in order to achieve the best results possible. If done right, there´s an opportunity to 
create high quality marketing content that engages and interests the customers. To what extent 
Swedish companies in the textile- and fashion industry make use of this interactive, 
personalized marketing, also called inbound marketing, is yet to be determined by research. 
 
 Through this qualitative study, where semi-structured interviews have been conducted with 
companies within the textile- and fashion industry, the reader will be illuminated of how 
companies practice inbound marketing. How they are able to achieve interaction and 
engagement between them and the customers and what kind of inbound marketing they find 
most profitable. This study reveals that companies currently appear to be situated in the 
middle of a shift of strategies, where formerly used strategies are being questioned and where 
inbound marketing are gaining traction. This study establishes that companies shift towards a 
more intensive personalized marketing strategy with a lot more focus on the customer needs, 
where marketing through new channels are being used in order to engage customers to a 
greater extent. Search engine optimization, Facebook and digital newsletters are mutually 
important activities to yield good results based on digital marketing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Inbound marketing, Cunsumer engagement, Social media, Omnichannel 



II 
 

Sammanfattning 
 
 
Det konstanta mediabrus som existerar i dagens samhälle har lett till att mycket 
marknadsföring ignoreras. Webb 2.0 har bidragit till att nya strategier inom marknadsföring 
finns tillgängliga och företag måste anpassa sin marknadsföring för att fortsätta generera 
befintliga och presumtiva konsumenter. Personaliserad marknadsföring där konsumenter 
väljer att interagera med företaget och dess marknadsföring har gett goda resultat, dock krävs 
ett förarbete av programvaror som samlar information om konsumenten för att denna typ av 
marknadsföring ska vara genomförbar. Görs det, finns möjlighet att skapa högkvalitativ och 
riktad marknadsföring som intresserar och engagerar konsumenten. Hur väl svenska företag i 
textil- och modebranschen praktiserar denna interaktiva och personaliserade marknadsföring, 
även kallad inbound marketing, är ännu inte fastställt av den forskning som finns att tillgå. 
 
Genom denna kvalitativa studie där semistrukturerade intervjuer genomförts med företag 
inom textil- och modebranschen ges läsaren en tydligare bild av hur företag tillämpar inbound 
marketing. Hur strategin kan skapa interaktion och engagemang dem och konsumenterna 
emellan och vilket angreppsätt av inbound marketing som företagen anser vara mest 
lönsam.  Det framkommer att företag i dagsläget befinner sig i ett skifte, där tidigare strategier 
ifrågasätts och där inbound marketing blir allt mer aktuell. Studien fastställer att företag går 
mot en allt mer intensivt personaliserad marknadsföringsstrategi med konsumenten i fokus, 
där en praktisering av nya strategier på nya kanaler används för att engagera konsumenten i 
större utsträckning. Gemensamt är att sökmotoroptimering, Facebook och digitala nyhetsbrev 
är viktiga aktiviteter för att utvinna goda resultat av sin digitala marknadsföring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Inbound marketing, Konsumentengagemang, Sociala medier, 
Omnikanalsstyrning 
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Definitioner 
 
Inbound marketing 
En marknadsföringsstrategi som syftar till att kunden proaktivt söker upp information om, och 
interagerar med företag genom högkvalitativt innehåll, sökmotoroptimering, nyhetsbrev och 
sociala medier (Chaffey 2015, s. 331). 
 
Outbound marketing 
Traditionell marknadsföring i form av tryckt, tv- eller radiosändning, direktpost eller 
telefonbaserad marknadsföring (Todor 2016). 
 
Key performance indicator (KPI) 
Mätpunkter och nyckeltal vilka används av företag som en indikator om affärsmålen i en 
verksamhet uppnås (Tsai & Cheng 2012). 
 
Business intelligence (BI) 
Business intelligence (BI) är metoder, processer och teknologiska lösningar som hjälper 
företag att översätta data från flera källor (Chaffey 2015, s. 501). 
 
Big data analytics (BDA) 
Analys av kunddata för att förbättra sina strategiska, taktiska och operativa beslut för att 
förbättra sina resultat (Chaffey 2015, s. 501) 
 
Search engine optimization (SEO) 
Search engine optimization är en strukturerad arbetsmetod som används för att företaget eller 
dess produkter ska få så högt placerade sökresultat som möjligt i sökmotorer (Chaffey 2015, 
s. 412). 
 
Content marketing 
Content marketing är en del inom inbound marketing och bygger på högkvalitativt, lockande 
material i form av till exempel text, bild, video eller ljud. Ofta publicerat på hemsidor, bloggar 
eller sociala medier (Chaffey 2015, s. 331). 
 
User generated content (UGC) 
User generated content syftar till material skapat av konsumenter istället för professionella 
byråer och publiceras oftast via digitala kanaler (Daugherty, Eastin & Bright 2008). 
 
Omnikanalsmarknadsföring 
Omnikanalsmarknadsföring syftar till att koordinera flera marknadsförings- och 
försäljningskanaler såsom dator, bärbara och mobila enheter (Laudon & Traver 2016). 
 
Push-marknadsföring 
Marknadsföring som publiceras utan någon form av interaktion från mottagarens sida (Baines, 
Fill & Page 2011). 
 
Pull-marknadsföring 
Marknadsföring som utformas så att mottagaren själv aktivt söker upp och tar del av denna 
(Baines, Fill & Page 2011). 
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Cookies 
Cookies är en datafil som är placerad på besökarens dator eller enhet. Datafilen är specifik för 
användaren vilket gör det möjligt för företaget att identifiera vem besökaren är (Chaffey 2015, 
s. 147). 
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1 Inledning 
	

I detta kapitel ges läsaren en introduktion av ämnet e-handel och marknadsföring kopplat till 
e-handeln som försäljningskanal. Det följs av en beskrivning samt en problematisering av 
rådande klimat där nya marknadsföringsstrategier äntrat marknaden. Till sist presenteras 
syftet med studien och vilka avgränsningar som valts.  

 

1.1 Bakgrund 

Sedan internet blev tillgängligt för allmänheten har dess popularitet och 
användartillgänglighet ökat med åren (Koyuncu & Lien 2003). Möjligheten för företag att 
sälja sina varor på nätet ökar genom att samhället blir allt mer digitaliserat och utvecklingen 
drivs mot en mer intensiv e-handel där försäljningen följer trenden uppåt. Under sista 
räkenskapsåret gick den svenska försäljningen inom e-handel upp med 16 % mot föregående 
år (Handelns Utredningsinstitut 2017). Jämförs 2004 års försäljningssiffror på 6,8 miljarder 
mot 67 miljarder år 2017 blir det tydligt vilken resa e-handeln har gjort och vilka möjligheter 
den öppnat upp för företag (Handelns Utredningsinstitut 2017). 

Enligt hui (Handelns Utredningsinstitut 2017) som sammanställer rapporter kring svensk 
detaljhandel är mode, mediavaror samt skönhet- och hälsoprodukter de mest populära 
produkterna att handla på nätet i samtid. Inom produktkategorin kläder och skor driver nya 
aktörer på utvecklingen i branschen, med nya koncept och ny teknik. Branschen 
digitaliserades tidigt och kategorin står idag för 37 % av den totala konsumtionen via 
näthandel och omsatte 10, 3 miljarder kronor år 2017 (Handelns Utredningsinstitut 2017). 

I konkurrensen blir således marknadsföringen viktig att bemästra för att synas i djungeln av 
erbjudanden. Förändringen mot ett digitalt samhälle har tvingat företag att anta nya sätt att 
uppfylla förväntningarna från konsumenter och andra intressenter, vilket har resulterat i 
begreppet digital marknadsföring (Wertime & Fenwick 2009). Vid sin början bestod det av 
statiska meddelanden och information med i princip ingen interaktion med konsumenten 
(Kingsnorth 2016). Sedan dess har mycket hänt, Google, YouTube och smartphones har 
uppfunnits och sätten för företag att marknadsföra sig på digitalt är många. 

Det finns anledning att tro att de minskade investeringarna i traditionella 
marknadsföringsstrategier påverkats av konsumentbeteendets förändring (Rancati, Codignola 
& Capatina 2015; Opreana & Vinerean 2015). Påträngande marknadsföring uppskattas inte 
(Rancati, Codignola & Capatina 2015) och fler ignorerar tv-reklam, avbryter e-postlistor och 
placerar telefonnummer i "svara inte listor" (Rancati et al. 2015; Malthouse, Haenlein, Skiera, 
Wege & Zhang 2013). Att tillhandahålla konsumenterna med innehåll som de efterfrågar har 
därmed blivit en viktig aspekt inom digital marknadsföring, där strategin Inbound marketing 
har visat sig vara effektivt för att generera ökad trafik hemsidan (Patrutiu-Baltes 2016). 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Eftersom e-handeln ökar, ökar även behovet för företagen att sticka ut i konkurrensen. I 
många fall är det företag som expanderat från fysiska butiker och återförsäljare, i andra fall är 
det helt nya varumärken som ska locka kunderna. En gemensam faktor är att internet och e-
handelns ökande popularitet har förändrat konsumenternas köpbeteende. Med det förändrade 
beteendet ställs också krav på marknadsföringsstrategin för att fortsatt vara attraktiv på 
marknaden (Patrutiu-Baltes 2016). Patritiu-Baltes (2016) studie visar på att 86 % bortser från 
tv-reklam och att 84 % av personer mellan 25-34 år har lämnat en annars bra hemsida på 
grund av påträngande eller irrelevant reklam. Siffrorna indikerar på att företag riskerar att gå 
miste om en starkare relation med sina konsumenter om de uteslutande använder sig av 
påträngande marknadsföring då konsumenterna har blivit skickliga på att blockera och filtrera 
bort dessa. (Halligan & Shah 2009). För att attrahera konsumenter krävs en anpassning till 
modernare marknadsföringskanaler. Detta kräver dock en utarbetad strategi och en bra 
uppföljning för att sedan kunna utläsa effekten av den (ibid.). 
  
Att spåra vad som lockar konsumenter till hemsidan och vilken marknadsföring som ger 
avkastning kan vara svårt men är genomförbart (Luke 2013). Inom den interagerande strategin 
inbound marketing studeras data för att sedan specialanpassa sina produkter och tjänster. 
Personligt anpassade utskick med produktreklam, inlåsning i företagets affärskultur eller 
liknande lösningar ser till att varje kund får sitt specifika behov tillgodosett, något som är en 
förutsättning för att konvertera olika typer av konsumenter (Hernández, Jiménez & Martín 
2010; Phan & Vogel 2010). Genom högkvalitativt marknadsföringsmaterial ger 
konsumenterna således sin tillåtelse till företagen att kommunicera med dem, vilket bygger en 
starkare relation mellan konsument och företag (Patrutiu-Baltes 2016). Dock visar forskning 
på att de programvaror som används för att specialanpassa marknadsföring inom inbound 
marketing inte används strategiskt, och fördelarna tenderar därmed att utebli (Saura, Palos-
Sanchez & Cerda Suarez 2017). En förklaring till problemet är att programvarorna fortfarande 
är förhållandevis nya och företag förblir försiktiga med att använda sig av möjligheten. Istället 
förlitar sig företag på intuition och tidigare erfarenheter vid beslutsfattandet. Detta kan i sin 
tur leda till att det skapas ett gap mellan ny teknik och digital marknadsföring och de 
möjligheter som företag skulle kunna ta del av inom inbound marketing utnyttjas inte optimalt 
(Saura, Palos-Sanchez & Cerda Suarez 2017). Genom att förstå konsumenternas beteende och 
köpprocess med hjälp av programvaror kan företag skapa en välfungerande inbound 
marketing strategi och generera stora fördelar i marknadsföringssyfte. Dock kvarstår frågan 
om företagen arbetar med programvaror i tillräcklig utsträckning för att inbound marketing 
ska vara genomförbar. 
  
Sammanfattningsvis råder det ett förändrat klimat vid e-handel och alla aktörer måste anpassa 
sig till för att överleva (Patrutiu-Baltes 2016). Det finns många tecken på att inbound 
marketing kan ses som en lönsam marknadsstrategi och att det är ett effektivt sätt att skapa 
kundengagemang med målet att driva trafik till webbplatsen. Det saknas dock forskning i 
vilken utsträckning svenska företag använder sig utav interagerande, medskapande och 
engagerande i innehåll och vilka effekter företagen uppfattar att den ger. Det saknas även 
forskning på i vilken mån och hur väl samma företag använder sig utav programvaror för att 
samla information om sina konsumenter för att kunna erbjuda en mer personaliserad 
marknadsföring. Denna empiriska undersökning bygger på att ta del av på vilket sätt strategin 
används och hur ingående svenska e-handelsföretag i textilbranschen jobbar med inbound 
marketing som marknadsföringsstrategi. Genom att analysera resultaten av dessa företags 
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arbete finns också förhoppningen om att kunna se tydliga samband mellan handling och 
resultat. 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med studien är att redogöra hur inbound marketing kan tillämpas av Svenska textil- & 
modeföretag inom digital handel, samt beskriva hur varuengagemanget kan stärkas genom 
inbound marketing.  
 

1.4 Frågeställningar 
 

• I vilken utsträckning praktiseras inbound marketing av textil- & modeföretag inom 
digital handel? 

 
• Vilka kanaler, inom inbound marketing, används i störst mån för att driva trafik till 

hemsidan? 
 

• På vilka sätt kan företag arbeta med inbound marketing för att stärka 
varumärkesengagemanget? 

 

1.5 Avgränsningar 
 
För att besvara syftet och frågeställningarna har den empiriska studien att begränsats till 
marknadsföringsstrategin inbound marketing. Strategin är välfungerande i all typ av 
detaljhandel och kan brukas både inom butiksverksamhet som e-handel. Studien fokuserar på 
e-handelsföretag inom textil- och modebranschen med försäljning till slutkonsument. Med 
hjälp av tillgängliga programvaror kan de valda företagen mäta data och vilka effekter 
marknadsföringen inom inbound marketing genererar. Detta ger möjlighet att ta del av i 
vilken utsträckning företag väljer att använda sig utav denna strategi och vilka kanaler som 
erhåller mest fördelaktigt resultat. Ett naturligt steg hade varit att undersöka hur företagen 
arbetar för att konvertera besökare på hemsidan, från marknadsföringen, till konsumenter. Det 
kommer dock inte att tas upp i denna studie, fokus kommer endast att ligga på 
marknadsföringen inbound marketing, i vilken utsträckning den tillämpas och hur strategin 
genererar ökad trafik till hemsidan. 
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2 Metod 
 

	
I följande kapitel presenteras valet av forskningsansats och på vilket sätt empirisk data 
samlats in för att genomföra studien. I kapitlet redogörs även för etiska aspekter och vilka 
förhållningssätt författarna har antagit för att samla empirisk data.  

 
 

2.1 Abduktiv forskningsansats  

Bryman & Bell (2015, s. 23) redogör för tre olika perspektiv i förhållandet mellan empiri och 
den teoretiska delen, där deduktiv och induktiv forskningsansats är de två huvudgrenarna. 
Abduktiv är den tredje som kombinerar de två tidigare förhållningssätten (Bryman & Bell 
2015, s. 27). En ökad kunskapsnivå genom tidigare forskning har systematiskt varierats med 
företagens lägesbeskrivning angående praktisering av marknadsföringsstrategi och leder in på 
den abduktiva ansats som tillämpats. Detta tillvägagångssätt är fördelaktigt då det till skillnad 
från den deduktiva och induktiva ansatsen inte reglerar uppsatsskribenterna vilket ger en 
djupare förståelse samt chans att hitta den bästa förklaringen för det ämne som undersökts 
(Bryman & Bell 2015, s. 23). 
 

2.2 Kvalitativ forskningsmetod 
 
I studien har en kvalitativ forskningsmetod praktiserats i relation till syfte och 
frågeställningar. Fokus i kvalitativ forskning ligger på förståelsen för den sociala världen 
genom att undersöka hur individer tolkar denna (Bryman & Bell 2015, s. 393). Det var 
fördelaktigt då målet var att få en insikt i vald marknadsföringsstrategi för företag och tolka 
dess framgång. Den kvalitativa undersökningsmetoden är hjälpsam då den är flexibel och där 
tankar och idéer kan fördjupas successivt vilket bidrar till en mer komplex helhetsbild och ger 
undersökarna bättre insikter och vidgade perspektiv (Bryman & Bell 2015, s.481).  Tankar 
bakom vald strategi var viktigt då informanterna kunde beskriva upplevelsen av konsumenters 
respons på marknadsföring och hur deras strategier tar sig i uttryck. Kritik som riktas mot 
kvalitativ forskningsmetod innebär att fynden och resultaten baseras utifrån undersökarens 
osystematiska syn på vad som är betydelsefullt (Bryman & Bell 2015, s.414). Metoden kan 
även vara svår att replikera samt att forskningen kan sakna transparens då det är svårt att 
fastställa hur skribenterna gick tillväga (Bryman & Bell 2015, s. 414).  
  

2.3 Sekundär data 
 
I den inledande fasen av studien var det av yttersta vikt att fördjupa sig i ämnet. I orsak av 
detta användes vetenskapliga artiklar och facklitteratur i syfte att få en insikt i e-handel, 
marknadsföring samt konsumenters varumärkesengagemang. Kurslitteratur gav en 
grundläggande förståelse och där vetenskapliga artiklar bidrog med uppdaterad information 
och en djupare förståelse kring ämnet, samt möjliggjorde att olika forskningsområden och 
resultat kunde jämföras mot varandra. Enligt Bryman & Bell (2015, s. 101) kan sekundärdata 
vara fördelaktig då den inte är lika resurskrävande som primärdata och kan göra det möjligt 
att praktisera olika angreppssätt för att besvara frågeställningarna.  
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2.4 Datainsamlingsmetod 
 
Sekundärdata är till största delen insamlad från vetenskapliga artiklar som hämtats från 
Högskolan i Borås databas Primo. Sökord som “Inbound marketing”, “e-commerce”, “e-
business” “relationship marketing”, “content marketing”, “User generated content”, 
“Customer behaviour” har använts för att finna relevanta artiklar för det valda ämnet 
marknadsföring. Sökresultaten har förfinats genom att endast använda Peer Reviewed. Annan 
litteratur som använts är kurslitteratur inom marknadsföring med titlar som “Digital business 
and e-commerce management”, “Marketing” och “E-commerce 2016”. Böckerna har bidragit 
till en grundläggande förståelse. Men, där litteraturen har stöttats upp med vetenskapliga 
artiklar som en försäkran om att de fortfarande är nutida och användbara i den föränderliga 
digitala miljön.  
 

2.5 Urval  

Primärdata för studien har samlats in genom att Svenska företag inom textil- och 
modebranschen har medverkat i intervjuer i syfte att redogöra hur de praktiserar 
marknadsföringsstrategier. För att utläsa vilka företag som lämpade sig för att besvara 
studiens syfte utsågs kriterier vilka var tvungna att uppfyllas. Det krävdes att de utvalda 
företagen administrerar en egen webbshop och tillhandahåller tillräcklig programvara för att 
ha möjlighet att bilda sig en uppfattning om marknadsföringens resultat. Det var även 
nödvändigt att informanterna arbetade aktivt med publicering och besatt tillräcklig kunskap 
om nödvändiga programvaror. Samtliga företag och informanter som kontaktades uppfyllde 
kriterierna och valet av företag har således skett genom att målstyrt urval, vilket innebär att 
valet gjorts utifrån kriterier som ansetts lämpliga för att besvara studiens frågeställningar och 
därmed uppfylla syftet (Bryman & Bell 2015, s. 430). Fem företag visade intresse, vilket gav 
möjlighet till en intervju med en eller flera personer på företaget. För att säkerställa 
tillförlitliga svar har endast personer med ansvar och arbetsuppgifter inom e-handelns 
webbshop och marknadsföring intervjuats. Dessa personer arbetar aktivt med publicering och 
har tillräcklig kunskap om programvaror för att mäta resultat av marknadsföringen. 

 

2.6 Semistrukturerade intervjuer  

För att ta del av i vilken utsträckning företagen arbetar med inbound marketing var det viktigt 
att kunna föra ett samtal kring bakomliggande tankar och hur genomförandet av 
marknadsföring tar sig i uttryck för dem. För ändamålet var det därför lämpligt med 
semistrukturerade intervjuer. En fördel enligt Bryman & Bell (2015, s. 481) är att 
utformningen av semistrukturerade intervjuer är flexibla och medför att frågorna kan besvaras 
i den lämpligaste ordningen, samt att informanterna kan uttrycka sig fritt utan begränsningar. 
Det var passande då det krävs en förståelse för programvaror och marknadsföringsstrategier, 
samt hur teknik och strategi går hand i hand.  

Företagen kontaktades via mail för att besluta ett tillfälle för intervju. Inför dessa tillfällen 
upprättades en intervjuguide med förskrivna frågor för att upprätthålla ett bra flöde och dialog 
med informanterna, vilket Bryman & Bell (2015, s. 481) beskriver som en fördel vid vald 
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intervjuform. Guiden utformades så att den belyser och besvarar studiens syfte, vilket medför 
gynnsam datainsamling (Bryman & Bell 2015, s. 481). En intervjuguide är även fördelaktig 
för att vägleda samtalet, vilket anammades genom att ställa generella frågor för att sedan 
orientera intervjun till det specifika ämnesområde som studien berör. Guiden var uppdelad i 
två kategorier där första delen berör frågor om marknadsföringen för att sedan vägleda 
samtalet till programvaror, hur företagen samlar data om marknadsförigen, samt vilka effekter 
informanterna uppfattar att den genererar. Guiden gav utrymme för följdfrågor, vilket skapade 
en flexibel intervjuprocess och kunde anpassas utefter varje intervjutillfälle. Intervjuguiden 
återfinns i bilaga 1.  

Intervjuerna genomfördes personligen i företagens lokaler och spelades in efter att det 
godkänts av informanterna. Intervjuerna varade mellan 40 minuter och en timma.  

 

2.6.1 Transkribering och analys 
 
Inspelning av intervjuerna gav möjlighet till ordagrann transkribering och materialet har 
således kunnat granskas flera gånger under arbetets gång med avseende att ge en så 
sanningsenlig bild av informanternas uttalande som möjligt. Inspelningen gav ännu en fördel 
då skribenterna kunde vara närvarande vid intervjun och ställa lämpliga följdfrågor. Det 
inspelade materialet transkriberades i syfte att avkodas. Detta utfördes i nära samband med 
intervjuerna för att inte förlora kontext i det som sagts. För att sammanställa materialet till ett 
resultat skrevs transkriberingarna ut och sorterades i ämneskategorier. Genom 
kategoriseringen uppstod det tydliga samband av vilka marknadsstrategier som företagen 
arbetar med och i vilken utsträckning. Att analysera data utefter ämnesområde beskriver 
Bryman & Bell (2015, s. 493) gör det möjligt att utläsa likheter och olikheter mellan det 
insamlade materialet och den existerande litteraturen. Det togs i beaktning då de svar som 
kategoriserats skrevs samman under lämpliga rubriker i empirin för tydlig och koncis läsning, 
varpå texten analyserades i förhållande till studiens vetenskapliga teori och referensram.  
 

2.6.2 Etik 
 
Vid intervjuernas genomförande har det varit viktigt att vara medveten om etiska principer 
och hur de kan påverka utförandet och resultatet av studien. De två huvudsakliga områdena 
gällande etik, enligt Bryman & Bell (2015, s. 134), innefattar hur intervjuobjektet ska 
behandlas och vilka aktiviteter som bör eller inte bör aktiveras tillsammans med dem. Studien 
får inte inkräkta på personens privatliv eller på andra sätt skada deltagarna (Bryman & Bell 
2015, s. 143). Problem rörande forskare och intervjudeltagare är särskilt intressant vid en 
kvalitativ metod där intervjuer utgör basen för underlaget (Bryman & Bell 2015, s. 135). En 
medvetenhet om etiska frågor har bidragit till att minimera risken för överträdelse när möten 
mellan skribenterna och informanterna ägt rum. Intervjudeltagarna har även varit väl 
informerade om studiens syfte och innehåll, samt att de har fått chansen och rätten att avsäga 
sitt deltagande i studien.  
 
Företagets konfidentialitet och anonymitet är viktigt att förespråka (Bryman & Bell 2015, s. 
136). För att se till att detta hörsammas har frågan förts på tal och en överenskommelse ägt 
rum innan påbörjad intervju med samtliga deltagare. För att skapa ytterligare förtroende har 
samtliga informanter fått intervjufrågorna skickade till sig på förhand. Det medförde att 



9 
 

informanterna var medvetna om studiens syfte oh hur informationen skulle användas. Innan 
intervjun påbörjades fick deltagarna en förfrågan om sitt ställningstagande av dokumentering 
på band, vilket de fick godkänna innan inspelningen påbörjades. 
 
För att säkerställa att respondenternas uttalanden uppfattats korrekt av skribenterna har en 
sammanfattning skrivits efter varje intervju. Denna har sedan vidarebefordrats till varje 
informant för ett godkännande.  
 
För skribenterna har det varit viktigt att handskas varsamt med informationen som företagen 
delat med sig utav, detta för att inte överskrida de bestämmelser som gemensamt satts upp. 
 

2.7 Metodkritik 
 
Studien är baserad på intervjuer där individuella tolkningar legat till grund för primärdata. 
Personliga resonemang ingår i det hermeneutiska förhållningssättet, vilka lämnar utrymme för 
olika uppfattningar där trovärdigheten av tolkningen inte kan säkerställas (Bryman & Bell 
2015, s. 413). Tolkningarna kan endast uppfattas som mer eller mindre sannolika eller 
trovärdiga.  Något som stärker tolkningarnas trovärdighet är att informanternas svar har 
baserats utifrån data som hämtats från programvaror vilket kan ses som tillförlitlig då den inte 
är baserad på individuella tolkningar av verkligheten. Dock har ingen data tagits del utav och 
det finns ingen garanti att resultatet av data inte har förskönats av personen som har 
intervjuats. Då liknande resultat framkommit kan det ändå ses att svaren är trovärdiga i sin 
helhet. Det kan dock inte uteslutas att resultatet är generaliserat på ett fåtal fall och att utfallet 
hade blivit annorlunda ifall att fler företag hade studerats.  
 
En kritik mot kvalitativ metod är att skribenterna kan förlora kontexten i vad som sagts under 
intervjun (Bryman & Bell 2015, s. 597). Förhoppning av att hitta ett svar på 
frågeställningarna, samt att skribenterna är färgade av tidigare kunskap och uppfattning utgör 
en risk för att data analyseras utefter önskat resultat. För att förhindra detta spelades samtalet 
in för att sedan transkriberats. Transkriberingen gjorde det möjligt att ta del av hela intervjun i 
sin helhet, vilket stärker kontexten och där sammanhanget kan uppfattas på ett mer 
fördelaktigt sätt. För att minska risken av att se samband som inte finns har kodningen 
granskats av båda skribenterna. Resultatet har till sist skickats tillbaka till informanterna för 
att säkerställa att det som sades avkodades korrekt och att inga egna tolkningar har gjorts. För 
att försäkra den interna reliabiliteten i enlighet med Bryman & Bell (2015, s. 400) har 
skribenterna varit överens om hur det som hörts ska tolkas.  
 
Då studien bygger på en kvalitativ metod är det svårt att säkerställa om den går att replikera. 
Bryman & Bell (2015, s. 414) beskriver att undersökaren är det huvudsakliga instrumentet för 
att samla in data och vad som hörts och tolkats är en produkt av dennes preferenser. Även om 
genomförandet beskrivs väl finns det ingen garanti att svaren hade blivit detsamma, den 
sociala miljön, förutsättningar och skribenternas egenskaper som var aktuella för denna studie 
är svåra att replikera. 
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3 Tidigare forskning 
	

I följande kapitel presenteras tidigare forskning kring e-handel, konsumenternas väg till e-
handelsköp och strategier som finns tillgängliga för marknadsföring på nätet. Fokus ligger på 
inbound marketing då detta är studiens huvudområde och utmaningen för företag idag. Även 
forskning kring vilka program och mjukvaror som krävs för att lyckas med inbound marketing 
finns presenterat. 

	
 

3.1 E-handel 
 
Informationsteknik (IT) har förändrat hur företag svarar och anpassar sig till marknadsplatser 
och gör det möjligt att erbjuda värdefull produktinformation till konsumenterna (Jin and Su 
2009). Onlinehandeln har fördelen att de kan erbjuda och exponera många produkter 
samtidigt, samt att uppdatera ofta. Internethandeln bidrar även till att de geografiska 
avstånden får mindre betydelse och det blir lättare att skapa affärsrelationer (Dicken 2011, ss. 
406-410).  Idag finns det gott om webbutiker tillgängliga online, vilka genom kunder bekvämt 
kan göra inköp. Enligt Al-Shatnawi, Al-Fawwaz & Alsharafat (2015) blir konsumenter mer 
benägna om att lita på e-handelsföretag vilket bidrar till att fler köp görs genom denna kanal.  
 

3.2 E-handelsköpet 
 
Konsumenternas väg till e-handelsköp och hur de använder internet och ny media i deras 
köpprocess är viktigt för företag att förstå för att kunna integrera lämpliga 
kommunikationsstrategier. Figuren nedan är hämtad från Chaffey (2015, s. 400) och är en 
summering hur internet kan inverka på köpprocessen där olika faser finns representerade, 
samt hur kommunikation och marknadsföringstekniker kan integreras med konsumenten.  
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Figur 1: Summering av hur internet kan inverka på köpprocessen för en ny kund (Chaffey 2015, s. 400) 
 
 
E-handelsköpet påverkas även av andra faktorer och attityder. Utvärderingar och slutliga 
beslut av en individ kan baseras på kognitiva och affektiva erfarenheter (Chiu, Wang, Fang, & 
Huang 2014). Kognitiva aspekter utlöser den förnuftiga dimensionen i beslutsprocessen, 
medan affektiva triggar det emotionella beslutsfattandet, vilket i sin tur påverkar köpet 
(Pappas, Kourouthanassis & Giannakos 2016). Företag i marknadsföringssyfte använder sig 
av interaktiv teknik som bygger på ett samspel mellan dator och användare för att påverka 
individernas beteende och använda strategier för att övertyga konsumenter till nästa steg i 
köpprocessen. Detta görs genom logiska argument, med emotionell påverkan eller genom att 
begära input eller feedback från dem (Pappas et al. 2016). Flertalet omfattande studier inom 
området digital handel fokuserar främst på kognitiv uppfattningsförmåga som påverkar 
kundbeteendet (Tam & Ho 2005; Tam & Ho 2006; Ho & Bodoff 2014), men det finns även 
andra studier som identifierar betydelsen av emotionella svar och att beteendet kan påverkas 
av samspelet mellan dator och användare (Barclay & Kiefer 2014; Pappas, Kourouthanassis, 
Giannakos, & Chrissikopoulos 2014). Sådana meddelanden kan sedan användas för att 
introducera positiva känslor hos konsumenten vilka kan leda till köp (Holzwarth, Janiszewski, 
& Neumann 2006).  
 
Pappas et al. (2016) studerar vilken av kognitiva eller affektiva aspekter som ger bäst resultat 
och finner att konsumenter överväger de bägge innan de genomför ett köp, vilket tyder på att 
de existerar samtidigt och kommer att vara sammanlänkade. Trots att de både är viktiga och 
närvarande kommer Pappas et al. (2016) fram till att kognitiva uppfattningar är viktigare än 
affektiva, men att konsumenten tar till sin magkänsla vid otillräcklig information. Ett särskilt 
intressant resultat i studien är den uppenbara rollen av personalisering och konsumenternas 
uppfattning i vilken utsträckning säljaren tillhandahåller differentierade tjänster för att 
tillgodose specifika, individuella behov (Yang & Jun 2002), samt det faktum att god kvalitet 
på personaliseringen leder till höga köpintentioner. 
 
Progressivt använder kunderna även internet som förköpsinstrument där de kan interagera 
med andra användare, läsa recensioner och få information om särskilda produkter och tjänster 
(Adjei 2010). 
 

3.3 Konsumentbeteende på internet 
 
Tillväxten av internet och användandet av sociala medier har tillfört en förändring i hur 
konsumenter känner och reagerar mot marknadsföring (Stephen 2016). Internet, sociala 
medier, mobilappar och andra digitala teknologier har blivit en stor del av det dagliga livet 
och människor spenderar ett ökat antal timmar online. Sociala medier är en del av det som 
drivit på tillväxten vilket gör det tydligt att människor exponerar sig mer för digitala kanaler. 
Användningen av dessa påverkar hur konsumenterna söker efter, köper och konsumerar 
produkter, samt hur de kommunicerar med andra om dessa (Stephen 2016; Hwang & Jeong 
2016). Konsumenternas beteende har naturligt lett till en mer digital marknadsföring, 
vilket gör det viktigt att förstå hur konsumenterna agerar online (Stephen 2016; Hwang & 
Jeong 2016) 
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Lewis & Lewis (1997) identifierar fem olika typer av internetanvändare som använder olika 
typer av sökbeteende beroende på syftet med köpet.  
 

• Direkta informationssökare är vana och skickliga vid att använda sig utav sökmotorer 
och kommer därför att söka produkt- och marknadsinformation. 

• Oinriktade informationssökare innebär personer som gillar att skumma igenom 
utbudet och byta informationssidor. Dessa tenderar att klicka på bannerannonser.  

• Direkta köpare befinner sig på internet för att införskaffa sig en tänkt produkt och 
jämför funktioner och pris för att hitta det bästa alternativet.  

• Fyndjägare är ute efter erbjudanden och letar gärna efter gratisprover och vinster. 
• Underhållningssökarna vill gärna integrera med hemsidan, vilket kan innebära att 

medverka i tävlingar.  
 
Sett till dessa fem olika typerna är det ett brett spektra av olika konsumentbeteenden och 
vägen till handel är individuell men också påverkad av intuitionen av köpet (Lewis & Lewis 
1997). Till processen tillkommer en aspekt av den otillförlitliga syn på e-handel som uppstått 
då bedrägerier och säkerhetsproblem har förekommit. Osäkerheten kan ha en inverkan på 
köpprocessen och konsumenter letar ofta efter förtroendeindikatorer då de besöker en 
hemsida, där varumärkeskännedom, hemsidans utformning, typen av innehåll och 
rekommendationer från andra konsumenter kan bidra till ett ökat förtroende (Bart, Shankar, 
Sultan & Urban 2005). Dennis, Merrilees, Jayawardhena & Wright (2009) tillägger att 
förtroende även kan tillkomma från andra yttre faktorer som sociala medier och vänner, vilka 
kan ha en stor påverkan på köp. Resultatet av Hwang & Jeongs (2016) litteraturstudie tar även 
upp aspekten av att mediekampanjer och familjens inflytande är två viktiga faktorer som 
påverkar. Det riktar e-handelsföretagens potential att engagera konsumenter med effektivt 
utformade annonseringar och strategier.  
 
Ghose & Todri-Adamopoulos (2016) drar slutsatsen att traditionell marknadsföring som 
kunderna inte integrerar med utlöser ett intresse för annonsörens varumärke och produkt. De 
erkänner dock att en konsuments sökväg mot ett inköp på en webbplats alltid påverkas av en 
reservoar av tidigare erfarenheter av varumärket och sociala influenser, vilket gör det svårt att 
bevisa den exakta effekten av en enda annons. Ghose & Todri-Adamopoulos (2016) fann att 
marknadsföringen förstärks upp till fyra gånger när konsumenterna är exponerade för den 
tidigt i köpprocessen och ju längre varaktigheten av exponering är för visningsannonsering, 
desto mer sannolikt är det att konsumenten engagerar sig i aktiva sökbeteenden. 
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3.4 Marknadsföring 
 
I takt med att e-handeln i textilbranschen växer sig större förändras sättet att marknadsföra sig 
på. Nya handelsvanor förändrar konsumenternas köpbeteende och för att förstå 
marknadsföring måste handelsvanorna förstås (Baines, Fill & Page 2011, s. 13).  
 

Marknadsföring är aktiviteter, uppsättningen av institutioner och processer 
för att kommunicera, leverera och byta erbjudanden som har värde för 
kunder, partners och samhälle i stort. 

(AMA 2013) 
 
Med internets ökade popularitet under 90-talets början introducerades vad som kallas web 1.0. 
Marknadsföringen blev digital men behöll samma strategi som tidigare, nämligen att 
demonstrera produkter utan någon interaktion från konsumenten (Baines et al. 2011, s. 634). 
Med en fortsatt utveckling av internet, sociala medier och uppkopplade mobiltelefoner har 
ännu en era tagit form, web 2.0. Detta har bidragit till flertalet nya marknadsföringsstrategier 
som möjliggör interaktion mellan företag och konsument och i vissa fall konsumenter 
emellan, något som tidigare inte existerat (Laudon & Traver 2016, s. 154). 
 
Det är viktigare nu än någonsin att företagen vet genom vilka kanaler och på vilket sätt de ska 
kontakta specifika, presumtiva konsumenter (Dudgeon 2011). Integrationen mellan att synas 
både offline och online ger upphov till nya strategier och det har blivit allt viktigare med 
omnikanalsarbete (Guercini, Bernal & Prentice 2018), något som beskrivs mer i kapitel 3.7.5.  
 

3.5 Marknadsföringsstrategier 
 
Valet av en effektiv strategi kräver kunskap om vilka marknadsföringsstrategier som finns att 
tillgå och är ett kritiskt inslag för att nå affärsframgång (Shaw 2012), Idag finns det fler 
marknadsföringskanaler än någonsin; Print, radio, tv annonser, hemsida, Facebook och 
bloggar är några utav kanalerna som företag kan använda sig utav och listan kan göras längre. 
Organisationer som inte koordinerar och integrerar sin marknadsföring riskerar att ödsla sin 
tid och sina resurser utan att uppnå önskat resultat (Key & Czaplewski 2017). Nedan beskrivs 
marknadsföringsstrategierna traditionell marknadsföring samt inbound marketing. 
 

3.6 Traditionell marknadsföring 
 
Med traditionell marknadsföring avses material i form av tryckt, tv- eller radiosändning, 
direktpost eller telefonbaserad marknadsföring (Todor 2016). För att dela materialet och göra 
det tillgängligt för konsumenter att ta del av, betalas en avgift baserad på kampanjens storlek 
och plats. Allt som görs analogt för att öka kännedomen om produkten eller företaget klassas 
som “outbound marketing”, att köpa sig uppmärksamhet (Todor 2016). 
 
Redan 1960 skapade Eugene McCarthy ett ramverk att utforma sin marknadsföring kring och 
som används än idag. Detta ramverk är mest känt som marknadsföringens 4P:n beskrivna 
nedan. (Baines, Fill & Page 2011, s. 16). 
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• Produkt - Produkten som uppfyller konsumentens behov	
• Plats - På vilket sätt produkten löser konsumentens problem	
• Pris - Produktens kostnad för konsumenten och kostnad plus vinst för försäljaren	
• Påverkan - Hur produktens fördelar och egenskaper förmedlas till potentiella 

konsumenter.	
 
Traditionell marknadsföring är statisk i sin utformning då dess betraktare inte kan interagera 
med den. Traditionell marknadsföring är även statisk i den mening att den är lokal. 
Kampanjer platsbestäms och miljön den visas i kan kontrolleras mycket noga. Dock beskrivs 
det att den typen av marknadsföring kan vara svår att mäta och därmed utvärdera dess effekt 
(Todor 2016). Under en kampanj får företagen således förlita sig på att potentiella 
konsumenter aktivt söker sig till företaget och dess erbjudande. För att träffa rätt extern 
marknadsföringsmiljö måste en rad olika faktorer tas i beaktning, något som ofta görs genom 
modellen “PESTLE” (Baines, Fill & Page 2011, s. 44). PESTLE är en akronym för 
“Political”, “Economical”, “Socio-cultural”, “Technological”, “Legal” och “Ecological”. 
Genom att analysera de olika aspekterna på marknaden som påverkar företaget kan 
marknadsföringen sedan utformas för att maximera dess effekt i den miljö den presenteras, 
samtidigt som företagets agerande också passar in i samma miljö. 
 
Den traditionella marknadsföringen är kostsam för företag, vilket anses som en nackdel 
(Todor 2016). Allmänheten exponeras för en stor mängd marknadsföring dagligen. På grund 
av detta är risken stor att mycket av den filtreras bort. En stor fördel med traditionell 
marknadsföring är däremot att den fortfarande anses pålitlig i högre utsträckning än 
motsvarande dito på till exempel internet (ibid.). Företag som marknadsför sig med fysiskt 
material kan också få en mer hållbar och långvarig effekt av en kampanj då marknadsföringen 
inte byts ut eller försvinner från exempelvis en tidning. Är denna dessutom rätt placerad kan 
traditionell marknadsföring få otroligt snabb effekt (ibid.). 
 

3.7 Inbound marketing 
 
Inbound marketing skiljer sig från vad som refereras till traditionell digital marknadsföring, 
då den strategin är en blandning av “push- och pull-effekt” medan inbound marketing arbetar 
med pull-strategier och ett högkvalitativt innehåll, content marketing (Patrutiu-Baltes 2016). 
Strategin syftar till att förtjäna mottagarens intresse genom att erbjuda ett värde i det som 
kommuniceras (ibid.). Kunden kvalificerar leverantören istället för tvärtom och får aktivt ta 
beslut att besöka hemsidan eller ta del av materialet. På så vis önskar avsändaren att 
marknadsföringen ska få bättre effekt (ibid.). All respons på marknadsföringen kan 
registreras, analyseras och utvecklas för att lättare förstå sina konsumenter och deras behov 
(ibid.). Personligt anpassade utskick med produktreklam, inlåsning i företagets affärssystem, 
blogginlägg, sociala medier, user generated content marketing, sökmotormarknadsföring och 
sökmotoroptimering är exempel på inbound marketing (Opreana & Vinerean 2015). Genom 
att marknadsföra sig i dessa kanaler är det viktigt att göra sig synlig för konsumenter som 
söker efter lösningar på specifika problem. Digitala kanaler möjliggör en högkvalitativ 
kommunikation i form av videor, GIFs eller längre historier, så som storytelling, så att 
mottagaren kan knyta an till innehållet (ibid.). En fördel med inbound marketing är att företag 
med lägre marknadsföringsbudget har möjligheten att optimera sin webshops sökbarhet och 
därmed ta del av organisk publicitet på sökmotorernas första sidor, vilket innebär att företaget 
med hjälp av utvalda sökord syns högt upp i sökresultaten (ibid.). Chaffey (2015) skriver att 
det finns en stor fördel med inbound marketing i form av drastiskt minskat avfall och därmed 
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mindre miljöpåverkan. En nackdel beskrivs som att det kan vara svårt att kontrollera var det 
digitala materialet hamnar, i traditionell marknadsföring sitter en poster där företaget valt att 
placera den (Opreana & Vinerean 2015). 
 
Det är viktigt för företag att använda sig av genomarbetade strategier inom inbound marketing 
och vara flexibla i sina arbetssätt. De plattformar som utnyttjas kan komma att förändras i sin 
utformning, alternativt att konsumenterna hittar nya platser att leta sin information på och för 
företag gäller det att uppdatera sin strategi utefter detta (Świeczak 2014).  
 
En strategi inom begreppet är att använda sig av en tredje part såsom bloggare eller 
influencers. Dessa tenderar att finna sin inspiration från etablerade modemagasin och delta på 
modevisningar och evenemang, dock skriver Sanmiguel & Sádaba (2018) att endast 16 % av 
modebloggare har något riktigt inflytande på vad konsumenterna köper. Den breda 
variationen av modebloggare menar Sanmiguel & Sádaba (2018) leder till att endast en liten 
andel av dessa är inflytelserika, vilket påvisar vikten av efterforskning och uppföljning vid 
användning av inbound marketing.  
 

3.7.1 Content marketing 
 
Content marketing är en del inom inbound marketing och bygger på informativitet, 
underhållning och vägledning på ett sätt som hjälper konsumenten att lösa ett problem och att 
lotsa kunden genom varje steg i köpcykeln (Mathewson & Moran 2016, s. 28). Innehållet i 
marknadsföringen ska erhålla god kvalitet med kundanpassat innehåll. För att content 
marketing ska vara framgångsrik krävs det att den är berikande, rätt adresserad, differentierad 
och mätbar. Detta är idag möjligt med hjälp av data som finns att tillgå, där konsumenterna 
kan kartläggas för att sedan anpassa innehållet därefter (Mathewson & Moran 2016, s. 28; 
Halligan & Shah 2009). 
 
Relevant innehåll som erhåller god kvalité bidrar till att andra innehållsproducenter iakttar 
vad som publicerats och länkar tillbaka till sidan som i sin tur påverkar antalet besökare på ett 
positivt sätt, samtidigt som det signalerar att sidan är värd rankning (Halligan & Shah 2009). 
Bra publicerat innehåll sprids även snabbt på sociala medier vilket resulterar i en högre 
igenkänningsfaktor och kan leda till mer trafik (ibid.). Dock gäller det att distribuera 
värdefullt innehåll till den rätta målgruppen för att marknadsföringen ska driva konsumenten 
till handling (Ahmad, Musa & Harun 2016). 
 
En väl genomförd analys av konsumentdata samt ett högkvalitativt marknadsföringsmaterial 
är av stor betydelse och en avgörande faktor för en lyckad marknadsföring. Lyckas detta kan 
det leda till att konsumenterna ger sin tillåtelse till företagen att kommunicera med dem, vilket 
bygger en starkare relation mellan företag och konsument (Patrutiu-Baltes 2016). 
 

3.7.2 Sociala medier 
 
Sociala medier blir ett allt mer betydelsefullt verktyg för att nå ut med inbound marketing 
(Halligan & Shah 2009). På den interaktiva plattformen kan företag dela och informera om 
varumärket samt dess produkter. Konsumenter kan även kommunicera och dela innehåll med 
personer i sitt nätverk (Rapp, Beitelspacher, Grewal & Hughes 2013). Marknadsföringen och 
exponeringen i sociala medier faller under två kategorier: Owned Social Media (OSM) som 
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avser exponeringar som genereras och kontrolleras av varumärket. Earned Social Media 
(ESM) avser istället exponeringar som inte genereras direkt av varumärket utan av sociala 
medieanvändare som kan dela och använda materialet. Sociala medier sträcker sig bortom 
konsumentens nära sociala nätverk, vilket i sin tur kan skapa en kedjereaktion över en bred 
grupp konsumenter och kan indirekt påverka företagets vinst (Hogan, Lemon & Libai 2003). 
Dock kan inte alla konsumenter påverka andra och det är viktigt för företag att identifiera 
inflytelserikt beteende i sociala nätverk för att maximera fördelarna med deras sociala medier 
strategi (Kumar, Bhaskaran, Mirchandani & Shah 2013). Enligt Chang, Yu & Lus (2015) 
studie kan marknadsföring på dessa kanaler ge stora fördelar men att företag måste vara 
taktfulla och subtila i sina marknadsföringsförsök, då medlemmar som deltar i dessa forum 
vanligtvis inte har som avsikt att lära sig om produkter, utan snarare medverkar av andra 
orsaker och kan vara skeptiska till reklam.  
 
Då sociala medier har gjort det möjligt för konsumenter att interagera med varandra och med 
företaget är flertalet studier är eniga om att det har lett till att konsumenterna är mindre 
benägna att fatta beslut utifrån klassisk köptratt och marknadsinriktad marknadsföring. Istället 
baseras besluten i större utsträckning på egna åsikter, motiverande av information från 
plattformen (Evans 2010; Halligan & Shah 2009). En fördel med sociala medier är ökningen 
av exponering, vilket kan leda till högre varumärkeskännedom och ökad trafik om den är rätt 
adresserad (Colwyn 2014).  
 

3.7.3 User generated content 
 
User generated content (UGC) är någon form av onlinematerial så som bloggar, egentagna 
bilder, videos och podcasts, initierad spridning av befintligt material eller material anammat 
av konsumenter (Daugherty, Eastin & Bright 2008). Materialet är generellt utformat så att det 
ska vara underhållande, bekymmerslöst och humoristiskt (ibid.). Den mobila plattformen och 
sociala medier har gjort det möjligt för konsumenter att skapa och dela innehåll, samt att 
stärka redan existerande innehåll genom texter, bilder och videos. Konsumenter är inte längre 
passiva åskådare av marknadsföring utan är numera aktiva skapare och distributörer av 
materialet (Kim & Johnson 2016). Konsumentrecensioner som är en del av UGC har blivit 
viktiga för många återförsäljare och vissa webbplatser använder kundernas recensioner för att 
locka trafik till hemsidan (Liu, Karahanna, Elena & Watson, Richard 2011). Att på något sätt 
bidra till material kan stärka känslan att vara del av något större, en gemenskap med snarlika 
värderingar. Samtidigt har de som delar befogenhet att forma andra konsumenters åsikter och 
de textila varumärkena kan ha svårt att kontrollera innehållet (Kim & Johnson 2016). 
 
Baines, Fill & Page (2011, s. 634) menar att det pågår ett skifte från enkelriktad 
kommunikation (push) till flerkanalig sådan där mottagarna inte bara lockas att söka sig till 
information (pull) och interagera med företag utan också med varandra och skapa materialet 
tillsammans. 
 

3.7.4 Mun till mun-marknadsföring 
 
Word-of-mouth är en form of kommunikation mellan konsumenter som innehåller 
information om produkter och tjänster som sökts eller konsumerats (Baines, Fill & Page 2011, 
s. 746). Muntliga kommunikationsstrategier är tilltalande eftersom de kan locka konsumenter 
snabbt och mot betydligt lägre kostnader - speciellt genom internet då det ger konsumenterna 
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många platser för att dela sina åsikter, preferenser eller erfarenheter med andra. Det ger även 
möjligheter för företag att dra nytta av mun till mun marknadsföring om det sägs något 
positivt om företaget i sig eller de produkter och tjänster de erbjuder (Trusov, Michael, 
Bucklin, Randolph E. & Pauwels, Koen 2009).  
 
Trusov, Michael, Bucklin, Randolph, Pauwels & Koen (2009) finner att denna typ av 
marknadsföring kan ha stor inverkan på nya kundförvärv och att sannolikheten för 
medlemsregistreringar ökar. Genom internet ges konsumenterna även möjlighet att recensera 
produkter online, något som Amazon.com anammade redan 1995 (Chen & Xie 2008). 
Undersökningar som utförts tyder på att konsumentrecensioner har blivit viktiga för 
konsumenter vid inköp (ibid.) och en studie av Forrester Research finner att hälften av 
webbplatsernas besökare rapporterade att recensioner var viktiga eller oerhört viktiga i deras 
köpbeslut (Los Angeles Times 1999). 
 

3.7.5  Omnikanalsmarknadsföring 
 
Omnikanalsstyrning kan användas inom inbound marketing och syftar till att koordinera 
teknologi över flera marknadsförings- och försäljningskanaler såsom dator, bärbara och 
mobila enheter för att kunna erbjuda en sömlös, mer konsekvent och tillförlitlig flerkanalig 
handel till konsumenten (Saghiri, Wilding, Mena & Bourlakis 2017; Laudon & Traver 2016). 
Flerkanalig handel innefattar i dagsläget hemsida, sociala medier och appar där kunden enkelt 
kan förflytta sig mellan kanalerna för att få inspiration eller för att handla och företag måste 
behärska data för att underlätta kundens shoppingupplevelse och få det att leda till köp 
(Verhoef, Kannan & Inman 2015).  
 
Icke överensstämmande data mellan kanalerna, att designen ser olika ut, inkonsekvent 
produkt och orderinformation, samt bristfällig lagereffektivitet är alla faktorer som kan uppstå 
då omnikanals styrning inte tillämpas och kan leda till att det påverkar konsumenten negativt 
(Saghiri, Wilding, Mena & Bourlakis 2017). För att förbättra konsumenternas upplevelse 
gällande flerkanalig handel har företag försökt att samla data inom produkt- och 
serviceinformationen. Att samla data och göra den bestående över alla kanalerna menar 
Saghiri, Wilding, Mena & Bourlakis (2017) ska göra beslutsprocessen enklare för 
konsumenten. Samtidigt menar Rodríguez-Torrico, San José Cabezudo & San-Martín (2017) 
att det kan vara svårt att finna en strategi inom omnikanalsstyrning då faktorerna för vad som 
utgör en sömlös handel uppfattas olika av olika konsumenter. I de fall där integrationen ändå 
lyckas är det möjligt att röra sig fram och tillbaka över de olika kanalerna utan någon 
förvirring eller att tappa kontroll över odern. Det ökar även produkt- och 
serviceleverantörernas medvetenhet om konsumenten i de olika stegen av köpprocessen 
(Saghiri, Wilding, Mena & Bourlakis 2017). 
 
Omnikanalsstyrning kan komma att visa sig gynnsamt i studien då kundrelation med en mer 
analyserande och anpasslig data kan tillfredsställa konsumenternas krav och behov, vilket 
behövs tas med i beaktning då inbound marketing är beroende av den koordinerade teknologin 
för att verka optimalt. 
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3.7.6 Search engine optimization (SEO) 
 
Search engine optimization är en strukturerad metod som används för att företaget eller dess 
produkter ska få så högt placerade sökresultat som möjligt i sökmotorer som exempelvis 
Google, Bing och Yahoo. Detta baserat på sökningar på nyckelord eller nyckelfraser (Chaffey 
2015, s.412). Sökmotorer används huvudsakligen som kanal för att driva in direktförsäljning 
från en webbshop och få respons på eventuella annonser. En annan sida av sökmotorerna är 
den mer subtila effekt de har på varumärkesbyggande, trafik till sidor som engagerar 
konsumenter, interaktion mellan företag och konsumenter och andra aktiviteter som stärker 
varumärken och kännedomen kring dessa (Laudon & Traver 2016, s. 392). Googles 
marknadsandel för sökmotorer är över 90 % i Västeuropa, varpå dessa används som exempel 
nedan Laudon & Traver (2016, s. 392). 
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Figur 2: Sökning på “kläder online” via www.google.se. 
 
En sökning på “kläder online” ger som synes ett sökresultat som först består av fem betalda 
placeringar. Utöver dessa fem syns även fyra annonser till höger i webbläsaren. Därefter följer 
länkar till hemsidor som placeras högt upp i resultatlistan då dessa är optimerade för att synas 
organiskt (obetalt) i en sökning på “kläder” och “online”. Ghose & Yang (2010) visade att det 
finns ett positivt förhållande mellan organiska sökresultat och klick på dessa om betald 
annons från samma företag visas och vice versa. Samtidigt visar Baye, De los Santos & 
Wildenbeest (2016) att om ett företag uteblir från de fem första sidorna av sökresultat 
genererar det 90 % färre klick, baserat på en given sökterm. 
 
Position är emellertid inte allt som avgör mängden organiska klick till en specifik hemsida. 
Det finns flertalet faktorer som påverkar. Igenkänningsfaktor, pålitlighet, företagsrykte och 
servicegrad är några faktorer som påverkar konsumenters benägenhet att klicka på en specifik 
länk (Baye, De los Santos & Wildenbeest 2016). Samtidigt som positionen måste optimeras 
med hjälp av nyckelfraser, HTML-taggar i rubriker, meta-taggar och antalet länkar till 
företagets hemsida (Chaffey 2015, ss. 412-414). Företag måste också stärka sitt varumärke 
genom annonser, förbättringar av hemsidan i form av användarvänlighet, design och innehåll 
för att uppnå maximalt med trafik till sin hemsida (Baye, De los Santos & Wildenbeest 2016). 
 

3.7.7 Nyhetsbrev 
 
Marknadsföring i form av nyhetsbrev via e-post används av företag i textilbranschen. Viktigt 
är att skilja på “outbound” e-post som skickas utan efterfrågan från recipienten. Dessa är att 
likställa med direktreklam och tillhör kategorin traditionell marknadsföring (Chaffey 2015, s. 
431). För att nyhetsbrev ska klassas som inbound marketing krävs det att recipienten har 
accepterat att kontaktas genom denna kanal, av det specifika företaget (ibid.). Då över hälften 
av samtliga mail som skickas klassas som skräppost är det viktigt att innehållet är relevant för 
mottagaren för att inte sorteras bort (Laudon & Traver 2016, s. 405). 
 
Patrutiu-Baltes (2016) poängterar att öppningsfrekvensen ökar om e-posten kommer från en 
personlig mailadress istället för en mailadress som förbjuder svar. På samma sätt måste 
innehållet vara av sådant slag att det kan tillgodose ett behov hos mottagaren. Uppfyller 
nyhetsbrevet konsumentens behov minskar risken för att personen avanmäler sig och enligt 
Patrutiu-Baltes (2016) studie ökar även företagets förtroende i och med personaliseringen. 
Patrutiu-Baltes (2016) nämner att personer som anmält sig till ett nyhetsbrev konverteras till 
konsumenter med 750 % större sannolikhet än en mottagare som inte bett att få nyhetsbrevet 
skickat till sig. Vanligtvis undersöks effektiviteten endast av denna marknadsföringskanal från 
marknadsförarnas perspektiv vilket gör att det kan finnas ett gap mellan den upplevda 
effekten och mottagarnas faktiska beteende. Trots mörkertalet kan det ändå konstateras att 
nyhetsbrev ger positiva effekter för marknadsföringen (Hartemo 2016).  
 
Nyhetsbrev via e-post tillåter mottagaren att kontrollera flödet av information. För att få 
fortsatt förtroende av konsumenter krävs att företaget först får tillåtelse att kontakta 
konsumenter, något som också krävs enligt lag i vissa länder. Därefter måste det säkerställas 
att företagets information är relevant för recipienden. Sista steget är att få mottagarna att 
aktivt delta i processen (Hartemo 2016). 
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3.8 Business intelligence 
 
Business intelligence (BI) är metoder, processer och teknologiska lösningar som hjälper 
företag att översätta data från flera källor. Analys av data (Big data analytics, BDA) hjälper 
företagen att förbättra sina strategiska, taktiska och operativa beslut för att i slutändan 
förbättra sina resultat (Chaffey 2015, s. 501). BI ökar i popularitet hos e-handelsföretag för 
varje år som går. Genom att analysera kunders köp och köpbeteenden kan företag få statistik 
på vilken strategi som ger bäst avkastning per investerad krona (Sun, Zou & Strang 2015). 
Inom e-handel används BDA regelbundet för att konvertera engångsköpare till återkommande 
kunder (Le & Liaw 2017). Att implementera BDA för att öka sin försäljning har visat sig 
gynnsamt då konsumenter lättare får rätt information till sig, rekommenderade produkter blir 
relevanta i högre grad och kundservicen upplevs bättre. Big data analytics (BDA) analyserar 
informationen som konsumenter lämnar efter sig, dock krävs det mycket kunskap för att finna 
relevans i data och att utläsa den så att ett specifikt problem kan lösas (Le & Liaw 2017). Vad 
som också visat sig är att det finns negativa effekter som påverkar konsumenterna. Ökad risk 
för shoppingberoende, oro för säkerhet och privatliv och influenser från större grupper är de 
faktorer som framgår tydligast när konsumenter deltagit i studien (Le & Liaw 2017). 
 

3.8.1 Analysverktyg 
 
För att utvärdera marknadsföring, kundbeteende och kampanjer krävs en programvara för att 
extrahera och analysera data. Data som registreras från användarna kan till exempel ge svar på 
sökhistorik och navigering på hemsida. Detta möjliggörs genom användning av 
transaktionsloggar i servermjukvara och användningen av cookies som är en del utav 
Business intelligence (BI) och programvaror som Google Tag Manager, Google Analytics 
(Laudon & Traver 2016, s. 428).   
 
Cookies är en datafil som är placerad på besökarens dator eller enhet. Datafilen är specifik för 
användaren vilket gör det möjligt för företaget att identifiera vem besökaren är. Det finns 
olika typer av cookies, de huvudsakliga enligt Chaffey (2015, s. 147) är: 
 

• Permanenta cookies: Cookies som lagras över tid på din enhet. Dessa bibehåller 
information mellan besök på hemsidor och kan förse företag med uppgifter om du är 
återkommande eller inte. Dessa byggs på allt eftersom. 

• Tillfälliga cookies: Cookies som bara lagras på din enhet under tiden du besöker en 
hemsida. De spårar alltså endast beteende under ett besök på en hemsida och raderas 
sedan. 

• Förstapartscookies: Cookies som kommer från hemsidan du besöker. Kan vara 
permanenta eller tillfälliga cookies. 

• Tredjepartscookies: Cookies som kommer från en tredje part. Hemsidan du besöker 
får information om dig och ditt beteende från ett eller flera företag du tidigare besökt. 

 
Det huvudsakliga användningsområdet för cookies är att anpassa hemsidan för dig som 
besökare efter dina preferenser. De kan också användas för att spara inloggningsuppgifter, 
visa relaterade produkter, spåra ditt rörelsemönster på hemsidan eller registrera hur många 
gånger en annons visats för en specifik enhet (Chaffey 2015, s. 148). 
 
Verktygen som används för att registrera, kategorisera, extrahera, aggregera och analysera 
datan som besökare bidrar med är exempelvis Google Tag Manager, Google Analytics, 
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Webtrends, Google Adwords, Adobe DTM, Piwik, CrawlTrack, Open Web Analytics 
(Laudon & Traver 2016, s. 204 & s. 338) Många av dessa programvaror är så pass avancerade 
att man idag kan mäta mouse-over på specifika knappar, scroll eller andra händelser på 
hemsidorna för att anpassa design och funktioner som ska attrahera och tillfredsställa 
konsumenten. 
 

3.8.2 Key performance indicators (KPI) 
 
Inbound marketing, likt all marknadsföring, strävar efter att leverera besökare till företagets 
försäljningskanaler, i detta fall e-handeln (Chaffey 2015, s. 407). För att avgöra om en 
marknadsföringskampanj är framgångsrik måste resultatet kunna mätas (Chang & Ibbs 1998). 
Inbound marketing är av sin natur spårbart, vilket gör att tydliga mätpunkter kan fastställas. 
  
Key performance indicators, KPIs, används av företag för att se om de når affärsmålen i sin 
verksamhet (Tsai & Cheng 2012). Genom att skapa en rad olika mätvärden kan företag förstå 
konsumenternas beteenden och uppmuntra dem att slutföra köp som de påbörjat. Det går 
också att mäta konverteringen i olika steg och på så vis se var i processen kunder hoppar av 
och således hjälpa till att fördela resurser till rätt åtgärder för att nå sina uppsatta affärsmål. 
Olika företag jobbar med olika KPI:er baserade på sin egen analys av konsumenterna som 
besöker hemsidan. Det finns således flertalet mätvärden som är mer eller mindre relevanta 
beroende på val av strategi. 
  
Antalet unika besökare, konverteringsgrad (andel besökare som fullföljer ett köp), bounce 
rate, leveranstid, andel returer eller snittordervärde är några exempel på KPI:er som kan 
förekomma som mätvärden i en verksamhet. Det har påpekats att det är mer framgångsrikt att 
jobba med ett mindre antal men väl valda KPI:er än att mäta många utan att veta vilka 
åtgärder som påverkar dem i den riktning som önskas (Brown 1996 se Tsai & Cheng 2012). 
  
 

3.8.3 Konverteringsgrad 
 
Konvertering är en viktig måttstock i fysiska butiker som butiker online, där företagen 
fokuserar på att maximera utfallet på den trafik som besöker butiken eller hemsidan. 
Måttstocken innefattas i business intelligence systemet och med hjälp av att sätta KPI:er kan 
de textila företagen mäta konverteringsgraden på hemsidan (Gudigantala, Bicen, & Eom 
2016).  
 
Stagnanta konverteringsfaktorer, som innebär att kunderna besöker hemsidan utan att det 
leder till köp utgör ett problem för e-handelsföretag då transaktion är viktiga för tillväxten av 
e-handeln (Moe & Fader 2004). Program som google analytics är hjälpmedel för att samla 
data som behövs för att analysera användarnas fotspår och för att få en förståelse av 
konsumentens beteende. Tidigare forskning av Ayanso och Yoogalingam (2009) visar på att 
hemsidans funktioner kan vara en viktig aspekt för att generera och vidhålla en hög 
konverteringstakt. Dock hävdar Gudigantala, Bicen, & Eom (2016) att det saknas empiriska 
bevis för detta påstående och hänvisar till litteratur av Lee (2002) vilket tyder på att det finns 
en skillnad mellan återförsäljare på internet och online-kunders värderingar av vilka faktorer 
som påverkar beteendet som leder till köp. Genom undersökningsmetodik, som användes för 
både återförsäljare och online-besökare i Singapore, finner undersökningen skillnader mellan 
vilka faktorer som anses som viktiga för att en besökare blir en köpare. Medan företagen 
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trodde att webbplatsens hastighet och den enkla navigeringen var de två viktigaste faktorerna, 
ansåg besökare att en bra produktbeskrivning och förtroende för webbplatsen var mer 
väsentliga (Lee 2002). Resultatet av Gudigantala, Bicen, & Eom (2016) studie visar på att 
hemsidans navigationsdesign, visuella design, informationsdesign, responstid, servicekvalité, 
säkerhetsfunktioner och underhållningsfunktioner är alla viktiga medverkande element som 
påverkar tillfredsställelse. 
 
Indikationer visar att belåtenhet efter köp är en viktig faktor för konvertering i bemärkelsen 
upprepad konsumtion, lojalitet och positiv mun till mun marknadsföring (Cheung and Lee 
2004; Limbu, Wolf & Lunsford 2001; Luo, Ba & Zhang 2012). Integrerade 
försäljningskanaler är faktorer som bedöms förbättra kvalité på information, system och 
service enligt Gudigantala, Bicen, & Eom (2016) och ökar chanserna för återkommande 
kunder och en högre konverteringsgrad. 
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4 Teoretisk referensram 
 

 
I följande kapitel presenteras teorier vilka tillsammans med tidigare forskning kommer att 
användas för att analysera insamlat empiriskt material. För att få en förståelse för hur 
företag använder sig av inbound marketing vid marknadsföring, samt vilka strategier som ger 
bäst resultat kommer data analyseras utifrån emotionell och kognitiv påverkan. 

 
 

4.1 Varumärkesengagemang 
 
Förtroende från konsumenter blir en allt viktigare variabel i framgångsrik 
relationsmarknadsföring då detta påverkar interaktionen med företagets inbound marketing 
strategi. I traditionell handel sker interaktionerna mellan betalning och leverans samtidigt och 
på en fysisk plats och är ett samspel mellan konsument och säljare. Vid e-handel sker dessa 
interaktioner vanligtvis vid olika tidpunkter och på olika platser, vilket kräver ett högre 
konsumentförtroende. En förstagångsbesökare använder all information som finns att tillgå 
för att specificera sitt förtroende till ett företag, detta kan vara uppfattning av webbplats, 
tidigare recensioner och andra publika material. Förtroendet för e-handeln påverkas även av 
förståelsen för informationsteknologi (IT) och där tilliten är ett nödvändigt villkor för ett 
relationellt utbyte (Straub & Watson 2001). Företagens förståelse för onlinekonsumenten är 
också en viktig aspekt, där dagens e-handel möjliggör en-till-en-marknadsföring baserat på 
personlig information eller shoppinghistoria och konsumenten måste lita på en webbplats 
innan de är villiga att ge ut personuppgifter (Komiak & Benbasat 2004). Nästintill 95 % av 
konsumenterna har nekat att ge personuppgifter till webbplatser och 63 % gjorde inte det på 
grund av att de inte litar på dem som samlar in uppgifterna (Hoffman, Novak & Peralta 1999).  
 
Enligt Komiak & Benbasat (2004) har forskare diskuterat konsumenternas förtroende för e-
handel utan att ge en explicit definition, dock har det definierats som en villighet att ta en risk, 
en vilja eller en tro på några egenskaper hos förvaltaren. Dessa definitioner anpassas 
huvudsakligen från traditionell handel, men från traditionell handel till e-handel är de direkta 
förtroendeobjekten olika och den mängd information som en kund har om förtroendeobjekten 
är annorlunda.  
 
Kognitivt förtroende och känslomässigt förtroende tas i beaktning vid e-handel då tanken 
innefattar både kognition och känslor, vilka är olika i sin natur. Kognitivt förtroende 
definieras som en kunds rationella förväntningar på ett företag och att de kommer att ha 
nödvändig kompetens, välvilja och integritet att åberopa. Emotionellt förtroende definieras 
som den tillit konsumenten känner mot företaget och gör det möjligt för en konsument att gå 
utöver det tillgängliga beviset och känna sig trygg och bekväm att lita på ett företag (ibid.).  
 
Det är möjligt att utforma och utveckla olika tekniker för att minska konsumentens 
medvetenhet om det okända och öka medvetenheten om det kända genom att minska det 
rumsliga och temporära avståndet mellan konsumenten och e-handeln. Till exempel kan ny 
teknik möjliggöra en simulerad fysisk produktupplevelse genom virtuell verklighet (ibid.). 
Steuer (1992) definierar den virtuella verkligheten som "en verklig eller simulerad miljö där 
en person upplever telepresens". Telepresens betyder "att vara där" eller erfarenheten av 
närvaro i en miljö med hjälp av ett kommunikationsmedium.  
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Både medvetenhet om det kända och medvetenheten om det okända kommer att vara högre i 
e-handel än i traditionell handel, vilket leder till lägre kognitivt förtroende och lägre 
känslomässigt förtroende (Komiak & Benbasat 2004). Nyckeln enligt Arthur, Booth & Ware 
(1993) till att öka konsumenternas förtroende för e-handel är att designa och utveckla teknik 
för att minska avståndet mellan en konsument och e-handel och därmed öka medvetenheten 
om den kända och minskande medvetenheten om det okända. 
 
Modellen i figur 2 visar hur marknadsföringsstrategier kan påverka och minska avståndet 
mellan konsument och företag, där kognitiv och affektiv förtroende, samt aktivering kan leda 
till högre engagemang för varumärket och i bästa fall leda till köp. Genom att studera 
företagens strategier inom marknadsföring i textil- och modebranschen finns en förhoppning 
att få en förståelse för vilka strategier som används, fungerar väl, samt göra en analys för att 
se sambandet mellan varumärkesengagemang och inbound marketing.  
 

 

 
Figur 3. Vägen till konsumenters varumärkesengagemang i digital marknadsföring (Erdoğmuş & Tatar 2015).  

 
Nedan beskrivs modellens fyra strategier för att påverka det kognitiva och affektiva 
förtroendet och som med gott resultat kan leda till varumärkesengagemang och interaktion 
med företagets marknadsföring.  
 

• Försäljningsrelaterad information och kampanjer används ofta i marknadsföring på 
sociala medier och anses som starka drivkrafter för uppmärksamhet och försäljning. 
De innehåller vanligtvis rabatter och kuponger och i kombination att de är 
underhållande och givande för konsumenten kan de öka engagemanget mellan dem 
och varumärket, vilket leder till bättre relationer, förtroende och eventuellt positiv 
påverkan på köpintentionen (Shukla 2010).  

 
• Personalisering är en uppfattning från konsumentens sida i vilken utsträckning säljaren 

tillhandahåller differentierade tjänster för att tillgodose specifika individuella behov 
(Yang och Jun 2002). Det kan innebära meddelanden, erbjudanden och 
rekommendationer som är specifikt anpassade för en enskild person och kan påverka 
konsumentens engagemang positivt således varumärkets konto är positivt laddat för 
mottagaren.  
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• Interaktion och tvåvägskommunikation är viktiga drivkrafter och en påverkande faktor 
för intresset för varumärken. Är tvåvägskommunikationen väl genomförd kan det 
bidra till positivt för förtroende och köpintention (De Valck, Van Bruggen, Wierengan 
2009; Gillin 2009; Bolton och Saxena-Iyer 2009).  

 
• Consumer generated content är innehåll och recensioner som konsumenterna delar och 

fungerar som ett offentligt forum, där de kan höja sina egna röster och även ta del av 
annan produktinformation som kan påverka deras köpbeslut (Kozinets, de Valck, 
Wojnicki & Wilner 2010). Ett flertal företag baserar sina varumärkesresponser på 
konsumentgenererade kommentarer (Lueg, Ponder, Beatty & Capella 2006), vilket 
kan förklaras av konsumenternas socialiseringsteori (Ward 1974), som hänvisar till att 
enskilda individer lär sig kompetens, kunskap och attityd från andra genom 
kommunikation. Det hävdas även att konsumentens genererade innehåll (hänvisningar, 
recensioner eller betyg) leder till kognitiva, affektiva och beteendemässiga svar där en 
tillåtelse av recenssioner kan leda till positiv word of mouth för företag (Erdoğmuş & 
Tatar 2015).  

 

4.2 Konsumentengagemang 
 
Customer engagement (CE) inom marknadsföring refereras till engagemanget konsumenterna 
har gentemot företag (Brodie, Hollebeek, Juric & Ilic 2011; Vivek, Beatty & Morgan 2012). 
Pansari & Kumar (2017) föreslår en ytterligare dimension till termen genom att 
engagemanget uppstår först när relationen är tillfreds och då konsumenten har en emotionell 
bindning till företaget, vilket beskrivs ovan under rubrik 4.1.  Konsumenters engagemang kan 
ha fördelar vid marknadsföring som kräver tillstånd från konsumenten för att företaget ska 
kunna interagera med dem. Om konsumenten är emotionellt kopplad till företaget kan kunden 
entusiastiskt samverka med företag genom att frivilligt ansluta sin e-post, ladda ner 
mobilapplikationer och följa företaget på sociala medier. En sådan konsument är också mer 
benägen att välja företagets marknadsföringsinnehåll och risken att marknadsföringen väljs 
bort kommer att vara lägre (Pansari & Kumar 2017). Genom att undersöka 
sekretesspreferenser och antalet marknadsföringskommunikationer som kunden har valt kan 
företaget bedöma om konsumenten föredrar regelbunden marknadsföringskommunikation 
eller inte. Sådana individuella bedömningar hjälper ett företag att anpassa sitt 
marknadsföringsprogram och skicka selektiv men mycket riktad och relevant marknadsföring 
till kunder som föredrar det (Pansari & Kumar 2017). Engagerade konsumenter kan även 
spela en nyckelroll i viral marknadsföring genom att tillhandahålla hänvisningar och 
rekommendationer för produkter och varumärken till andra (Hoyer, Chandy, Dorotic, Krafft 
& Singh 2010; Kothandaraman & Wilson 2001; Nambisan & Nambisan 2008). 
 
Brodie, Hollebeek, Jurić & Ilić (2011) beskriver fem förslag för ett begreppsmässigt ramverk 
för konsumentengagemang.  
 
FP1: Konsumentengagemang återspeglar ett psykologiskt tillstånd, vilket sker i kraft av en 
interaktion mellan en konsument och ett varumärke inom specifika serviceförhållanden. 
En konsuments uppfattning skapas genom förstahandsupplevelser, vilket innebär att 
konsumenten på något sätt måste interagera med ett varumärke och dess plattformar/kanaler 
för kommunikation. Dessa interaktioner leder sedan till ett beteende som sträcker sig bortom 
transaktioner och inköp. De interaktiva erfarenheter som en konsument har med varumärken, 
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deras produkter/tjänster och onlineinnehåll leder till ett engagemang och lojalitet som de 
kommer att ha mot det specifika varumärket (Brodie et al. 2011). 
 
FP2: Konsumentengagemang förekommer inom en dynamisk, upprepad process för 
servicerelationer som skapar värde. 
Konsumentengagemang skapas genom upprepade dynamiska relationer. Detta kan vara i form 
av dialog, service och kommunikation mellan en kund och ett företag. 
Konsumentengagemang ligger även i en konsuments förmåga att skapa innehåll och att 
medskapande bidrar till lojalitet bland kunderna. Samspelet och den samskapande processen 
leder till olika nivåer av engagemangstillstånd hos kunder. Genom att engagera sig med ett 
varumärke kan en kunds relation gå från kortsiktig till långsiktig, samt från oregelbunden till 
stabil (Brodie et al. 2011). 
  
FP3: Konsumentengagemang spelar en central roll inom ett nominellt nätverk av 
serviceförhållanden 
Konsumentengagemang fungerar inte isolerat per definition utan konceptet är inbäddat i ett 
bredare nätverk av serviceförhållanden och andra begrepp. Engagemanget är en framträdande 
variabel i relationen mellan konsument och företag när det kommer till dialoger, service eller 
medskapande. För att konsumentengagemang ska uppstå krävs det att de föregås av 
deltagande och intresse från konsumenter och andra relationsskapande aktiviteter men dessa 
är inte nödvändiga. Engagemangets konsekvenser i relationen till företaget kan sedan 
resultera i ömsesidigt förtroende och lojalitet (Brodie et al. 2011). 

  
FP4: Konsumentengagemang är ett flerdimensionellt koncept som omfattas av kognitiva, 
känslomässiga och beteendemässiga dimensioner. 
I analysen av definitionen konsumentengagemang är det tydligt det är ett flerdimensionellt 
och komplext begrepp där det kan ses att konsumentengagemang innehåller kombinationer av 
kognitiva, känslomässiga och beteendemässiga dimensioner (Brodie et al. 2011). 
 
FP5: konsumentengagemang sker inom en specifik uppsättning situationsförhållanden som 
genererar olika nivåer av konsumentengagemang. 
Beroende på situationen och det sammanhang som konsumentengagemang observeras i, kan 
olika nivåer av engagemang hittas. Det finns en skillnad mellan online-och offline-miljöer 
samt reklam och andra typer av marknadsföring. De olika miljöerna kan påverka kundens 
kognitiva, känslomässiga och beteendemässiga aspekter från en interaktiv upplevelse (Brodie 
et al. 2011). 
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4.3 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 
Varumärkesengagemang och konsumentengagemang förhåller sig till varandra och är tätt 
sammanlänkade. För att förstå dess relevans för studien är det viktigt att vara medveten om att 
inbound marketing bygger på varumärkes- och konsumentengagemang för att personer ska ha 
viljan och intentionen att interagera med företagets digitala marknadsföring.  
 
Varumärkesengagemang är aktiviteterna, som företagen arbetar med och som ämnar skapa 
kognitiva- och/eller affektiva relationer mellan varumärke/företag och konsument. Om dessa 
inte utförs med gott resultat uteblir relationen mellan företag och konsument och interaktionen 
med marknadsföringen likaså. Görs detta med gott resultat kan varumärkesengagemanget 
utvecklas till konsumentengagemang. Konsumentengagemang är interaktionen som ämnar 
skapa konsumentdeltagande och långvariga relationer för att stärka köplusten. Detta tar vid 
när någon form av tvåvägskommunikation uppstår. Lyckas företaget med detta är 
förhållandena för en långsiktig, lojal och ömsesidig relation gynnsamma. Det i sin tur ökar 
möjligheterna att presumtiva konsumenter väljer att interagera med företagets och dess 
marknadsföring. Resultatet blir att företaget kan skicka mycket riktad och selektiv 
marknadsföring enligt inbound marketing-strategin.  
 
Den teknologiska utvecklingen har skapat nya förutsättningar för företagen att marknadsföra 
sig och sedan bibehålla kontakten med sina konsumenter, något som gynnar både det initiala 
varumärkesengagemanget såväl som konsumentengagemanget. Teorierna kommer att 
användas för att analysera det empiriska materialet med målet att skapa tydligare bild av hur 
svenska företag i branschen skapar dessa relationer med sina konsumenter. Dessa relationer 
som sedan ligger till grund för att företaget ska kunna utöva strategin inbound marketing.  
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5 Resultat och Analys 
	

I följande kapitel presenteras empiriska data som samlats in genom semi-strukturerade 
intervjuer med företag i textil- och modebranschen. Materialet har sammanställts och 
presenteras under rubriker som gemensamt funnits i intervjuerna. Analysen grundar sig i 
tidigare forskning, samt i den teoretiska referensramen.  

	
 

Samtliga respondenter presenteras nedan i sin helhet, där företagsnamn, informantens namn 
och position på företaget är utskrivet. Vidare kommer endast förnamn, samt en förkortning av 
företagsnamnet att användas. Exempelvis Niklas (NS) för Niklas Carlsson, Northern Spirit. 

A.	Northern	Spirit		(NS)	 	 	 	 	 D.	Trendmark	(TM) 
Informant	1:	Niklas	Carlsson	 	 	 	 	 Informant	1:	Veronica	Bergqvist 
Position:	Chief	executive	officer	 	 	 	 	 Position:	Marknadsansvarig 

Informant	2:	Emil	Carlsson 
B.	Intersport	 (IS)	 	 	 	 	 	 Position:	E-commerce	manager	
Informant:	Andreas	Engdahl	 	 	 	 	  
Position:	Online	business	developer							 	 	 	 E.	Tailor	Store	(TS)					 
	 	 	 	 	 	 	 	 Informant:	Tobias	Lindblom 
C.	Vagabond	(VB)	 	 	 	 	 	 Position:	Marketing	director	  
Informant:	Peter	Hilmersson 
Position:	Online	Manager	
 

5.1 E-handel 
 
E-handeln har ett varierande utrymme hos de företag som deltagit i den empiriska studien 
men där samtliga är eniga om att det är en försäljningskanal som ökar i betydelse. För 
Intersport står e-handeln i dagsläget för ungefär 20 % av försäljningen men där Andreas (IS) 
ser en konstant ökning. Han nämner att de fysiska butikerna dras med för höga kostnader och 
ett naturligt steg är att satsa mer på hemsidan och försäljning från den. Även Northern Spirit 
upplever e-handeln som allt mer betydelsefull.  
  
 

Vi har snackat mycket om vad som är motorn och sett att det senaste halvåret att 
det är just den egna onlinehandeln till slutkund. Den står idag för 85-90% av 
försäljningen. För bara ett år sedan så var den 60 % så det utvecklas väldigt 
mycket.  

Niklas (NS) 
 
 Niklas (NS) upplever att logistiken inom e-handel har förenklats och blivit effektivare med 
åren vilket gör det enklare för små aktörer att distribuera till andra länder och där e-handeln är 
ett enkelt och bra sätt att nå ut med marknadsföring. Upplevelsen stämmer överens med 
Vladimir (2018) studie som skriver att internethandeln ger det geografiska avståndet mindre 
betydelser och att affärsrelationer blir enklare att manövrera. Niklas (NS) anser även att e-
handeln gör det enklare för företag att vara uppdaterade och kan hålla sortimentet nytt och 
fräscht, vilket även det tas upp i studien (Vladimir 2018). Han berättar att kampanjer är en 
naturlig del av e-handeln och anser att det är ett effektivt sätt att öka 
lageromsättningshastigheten. Niklas (NS) bedömer att e-handelns klimat är väldigt 
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kampanjdrivet, vilket gör det möjligt för företag att pusha sina konsumenter från tanke till 
köp. Han nämner samtidigt att det finns en balansgång över hur aggressiva de kan vara.  
 
Vidare ser Veronica (TM) en utmaning vad gäller e-handel och beskriver dilemmat de 
upplever med att hitta en balans i “konkurrensen” med egna återförsäljare, att inte 
kannibalisera på dem vad gäller marknadsföring som driver trafik till hemsidan. En annan 
utmaning är att hitta framgångsfaktorer inom marknadsföringen som inte baseras på nedsatt 
pris, något som i många fall kan användas för att skapa intresse och engagemang från 
konsumenter.  
 

5.2 Inbound marketing 
 
Att integrera konsumenterna i marknadsföringen är något som samtliga företag arbetar med 
men där det tar sig olika i uttryck. Marknadsföring via e-post, som konsumenter själva får 
anmäla sig till, är ett exempel på inbound marketing. Genom e-post och nyhetsbrev får de 
unika erbjudanden, bättre priser och bättre köpvillkor. Hos Intersport får konsumenter som 
interagerat med företaget och valt att bli klubbmedlemmar tillgång till en bonustrappa som 
kan utnyttjas vid kommande köp. Goda resultat av unika erbjudanden genom nyhetsbrev stöds 
av Pansari & Kumar (2017) som påvisar att engagemang förekommer då konsumenter får 
mycket selektiv och riktad marknadsföring till sig. Det går även att dra en koppling till 
Shukla, (2010) som syftar till att rabatter berikar engagemanget i större utsträckning, vilket 
skulle leda till bättre relationer, förtroende och positiv påverkan på köpintentionen. Andreas 
(IS) nämner att de har dragit ner mycket på traditionell marknadsföring och föredrar e-post 
och sociala medier. Vid frågan vilken marknadsföring som fungerar bra för företagen blir 
svaren: ”Just nu är det e-post, helt klart, riktad e-post till våra medlemmar”, ”Facebook är bra, 
den ger mycket trafik och hög konvertering”, (Peter, VB) “Vi är bra på nyhetsbrev, tittar man 
på det som vi får tillbaka är det ett väldigt billigt sätt att marknadsföra sig på, just för att 
trigga återköpen och de kunder som vi redan har” (Niklas, NS) 
 
Även Vagabond och Trendmark arbetar med nyhetsbrev som skickas ut till konsumenterna 
minst en gång i veckan. Här kan företagen belysa de problem som konsumenten haft i och 
med interaktion med företagets hemsida. Ett exempel på det kan vara problem med 
betalningsalternativen och där företaget med hjälp av nyhetsbrev har möjlighet att göra 
konsumenten medveten om att de uppfattat problematiken och kan meddela förbättringar som 
gjorts. Det står i linje med tidigare forskning som beskriver vikten av tvåvägskommunikation 
och att företag måste kunna föra en dialog och erbjuda service för att förbättra relationen. Det 
i sin tur blir en viktig drivkraft för engagemanget som konsumenten har mot varumärket. 
(Brodie et al. 2011; De Valck et al. 2009; Gillin 2009; Bolton & Saxena- Iyer 2009) Veronica 
(TM) och Tobias (TS) beskriver att tvåvägskommunikationen och konsumenternas 
engagemang är positivt men belyser samtidigt att det är viktigt att återkoppla snabbt vid 
frågor eller kritik. Görs inte det kan interaktionen få motsatt effekt.  
 
Då nyhetsbrev och facebook ansågs som de mest framgångsrika marknadsföringsstrategierna 
för att driva trafik till hemsidan för de andra informanterna berättar Tobias (TS) att en 
hemsida med hög content, nyhetsbrev och sökoptimering de kanaler som ger mest trafik för 
dem, där sökoptimeringen i dagsläget står för 30 % av trafiken till hemsidan. Tailor store har 
arbetat med sökoptimering under en längre tid och ses som den mest erfarna av företagen men 
där samtliga företag arbetar med sökmotoroptimering för att synas högt upp på sökmotorer 
som Google och Bing. Veronica (TM) beskriver att det är viktigt att arbeta med 
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sökoptimering kontinuerligt då konsumenten genom deras egna sökord kan komma i kontakt 
med företaget. Ghose & Yangs (2010) studie menar att sökoptimering kan ha en positiv effekt 
för företag och där klick och trafik till hemsidan ökar vid en kombination av organisk, samt 
betald sökoptimering. Tobias (TS) berättar att de arbetar med de båda och ser att de hör ihop 
men att det samtidigt är två olika saker, han tillägger att en bra search engine optimization 
(SEO) leder till bra search engine marketing (SEM). För att ligga högt uppe på listorna arbetar 
de kontinuerligt med detta arbete och ser ett bra resultat då det ökar trafiken till hemsidan. 
  
Traditionell marknadsföring har minskat hos alla företag som intervjuats och där Tailor Store 
uteslutit den typ av marknadsföring helt. En anledning till reduceringen är att företagen 
upplever att det är svårt att stärka sitt varumärke i statisk annonsering (till exempel i 
dagspress) jämfört med i digitala medier och att konsumenterna föredrar personaliserad 
marknadsföring i större utsträckning. Att det kan vara svårt att stärka sitt varumärke genom 
traditionell marknadsföring kan förklaras genom att en rad olika faktorer måste tas i 
beaktning, samt att allmänheten exponeras för sådana mängder marknadsföring daligen att 
mycket filtreras bort (Todor 2016). Niklas (NS) talar om traditionell marknadsföring och att 
ett plant vitt papper inte erbjuder i närheten av lika mycket frihet i utformningen om 
exempelvis film på internet. Påståendet stöds i Rancati et al. (2015) studie som menar att 
teknik som erbjuder virtuell verklighet möjliggör för konsumenten att minska det okända 
vilket är en fördel för marknadsföring som sker digitalt, där konsumenten fysiskt inte 
närvarar. Dagspress ter sig dessutom mycket långsammare för att nå ut till sin kundkrets. 
Kunskap och kontinuitet är nyckeln, enligt flera informanter, till att bygga upp ett varumärke 
på lång sikt.  
 
Andreas (IS) belyser vikten med att varumärket har en stor betydelse och att en stor del av 
marknadsföringen går till varumärkesbyggande aktiviteter. 
 

Något som jag tror kommer bli viktigt är känslan av varumärket. Att hela 
tiden tänka på att bygga varumärke i marknadsföringen. Att inte bara köra 
galne gunnar med tokrea, utan man måste kommunicera kunskap och 
varumärke. Att hitta mixen mellan det och pris kommer bli jätteviktigt.  
    
        Andreas (IS) 

 
Exempel på varumärkesbyggande aktiviteter enligt informanterna är instagramkonto där 
företagen kan bygga upp den bild av företaget som de vill förmedla och där konsumenterna 
kan inspireras.  
 
Andreas (IS) påpekar en växande utmaning med digital marknadsföring då utvecklingen sker i 
ett högt tempo, konsekvensen utav det är att ledningsgruppen uppfattar att det är svårt att 
hinna med att sätta sig in i de snabba förändringar som sker inom området för att sedan fatta 
beslut. Att uppdatera sin inbound marketing strategi är en utmaning, något som Swieczak 
(2014) också beskriver. Plattformar som utnyttjas inom strategin är i ständig förändring och 
det gäller att vara uppdaterad då det finns risk att konsumenterna hittar nya platser för att ta 
del av information som de söker efter. 
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5.2.1 Sociala medier  
 
Sociala medier är något som alla företag arbetar aktivt med och där varje kanal uppfyller olika 
syften i marknadsföringen. De används för att lokalisera målgrupper och på så sätt får 
företagen en bra avkastning på investeringarna, return on investment (ROI). Kanalernas 
popularitet och konsumenternas interaktion är hög och de flesta av de intervjuade företagen 
ser potential i marknadsföring genom dessa kanaler.  Niklas (NS) beskriver att sociala medier 
är ett bra sätt för dem att möta konsumenterna på en annan nivå än bara säljrelaterat. Han talar 
om Northern Spirits vilja att delta i det sammanhang som de upplever att deras konsumenter 
är en del av. Han beskriver det som en community där utövare av sporten samlas och delar 
erfarenheter och inspiration. Vidare menar han att medverkan på sociala medier är ett bra sätt 
för att ta del av denna community och kanalerna används frekvent både utav företaget men 
även av personerna i communityn. Han berättar att sociala medier används som 
marknadsföring, en billig sådan, med att det framkommer på ett schysst sätt.  
 
  

Vi försöker verkligen mer än bara med kläderna att vara en del utav denna 
community och det hjälper väldigt mycket att vi kan ha en så pass bra dialog 
och genomslagskraft genom sociala medier. Det är väldigt billig 
marknadsföring för oss.  

 
         Niklas (NS) 
 
Den positiva upplevelsen kan härledas till Chang, Yu & Lus (2015) studie som skriver att 
företag måste vara taktfulla i sina marknadsföringsförsök då medlemmar som deltar på dessa 
forum medverkar av andra skäl än att exponeras för marknadsföring. Vidare skriver Anon 
(2017)  att sociala medier sträcker sig bortom personers sociala nätverk, vilket kan förklara 
uppkomsten av den community som Niklas (NS) beskriver existerar och som företaget vill ta 
del av.  
 
 
Instagram 

En gemensam faktor är att Instagram fungerar bra för varumärkesbyggande aktiviteter och där 
företagen kan hålla en god relation med konsumenterna, samt bygga en bra följarbas. Andreas 
(IS) beskriver Instagram som en produktkatalog där företag kan bygga en image kring sitt 
varumärke. Hittills har försäljningsrelaterad marknadsföring inte haft ett stort utrymme på 
kanalen men där en ny funktion, Instashopping, kommer att göra det möjligt för företag att 
boosta mer säljrelaterad marknadsföring även där. Applikationen lanserades den 24 april 
2018, samma vecka hade Intersport infört detta i sin marknadsföringsstrategi. 
  
 

Instagram är en stor kanal men det har varit väldigt svårt för kunden att veta 
vilken produkt som marknadsförs för att det gick inte att länka men nu med 
Instashopping så går det.   

 
        Andreas (IS) 

 
Tailor Store som är det enda företaget som upplever att strategin kring sociala medier inte har 
fungerat berättar att företaget har haft svårt att nå ut med marknadsföring genom dessa 
kanaler. I resonemanget framgår det att det kan ha att göra med att de är ett företag som riktar 
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sig till män i 40- årsåldern och att målgruppen inte skulle vara fullt så engagerade av dessa 
kanaler som andra segment. Då sociala medier endast bidrar med ökad trafik om den är rätt 
exponerad stämmer det överens med Tobias egen analys (Colwyn 2014). Han berättar vidare 
att företaget ändå medverkar på Instagram och menar att “mattan är utrullad och det finns där 
för de som är intresserade”. Strategin för företagets Instagram ses för närvarande över och i 
framtiden kommer den att användas som en kanal för att nå en yngre målgrupp och vara en 
möjlighet för företaget att jobba med content, innehåll som erhåller hög kvalité.  
 

Facebook 
 
Facebook som är den andra stora sociala mediekanalen anses erhålla mer kundkontakt och 
interaktion. Den anses även som en gynnsam kanal för försäljningsrelaterad marknadsföring. 
Peter (VB) menar att den ger mycket trafik och hög konvertering. För Northern Spirit står 
Facebook för mest av market spend per månadsbasis, 70 %, 80 % och ibland 90 %. Facebooks 
ROA (return on advertising spend), som är en motsvarighet till return on investment, visar att 
företaget lyckats oerhört bra med sin marknadsföring genom den kanalen. En siffra på 10 
klassas som bra, då de får tillbaka 10 gånger så mycket på varje krona som spenderas. Här 
placerar sig företaget på en bra bit över 10 och kan i vissa kampanjer landa på 30, 40 och 
ibland 50. Varför kanalen fungerar så bra beskriver Andreas (IS) beror på att facebook kan 
boosta annonser och att konsumenterna uppskattar det då de väljer att klicka på annonsen och 
besöka hemsidan. Annonserna konverterar således bra och de tjänar bra med pengar på dessa. 
Uttalandet ligger i linje med vad Erdoğmuş & Tatar (2015) skriver, som menar att 
försäljningsrelaterade kampanjer på sociala medier anses som starka drivkrafter för 
uppmärksamhet. Kampanjerna för således intresserade konsumenter in på hemsidan. 
 

User generated content på sociala medier 
 
Instagram har använts som en kanal för user generated content där ambassadörer har 
marknadsfört företaget genom egna kanaler. Niklas (NS) anser denna strategi som lyckad 
medan Intersport har gjort ett försök men har sett att det kostade mer än vad det gav intäkter. 
Niklas (NS) belyser det faktum att det är viktigt att hitta rätt ambassadörer för målgruppen för 
att det ska ge de resultat som önskas. Det kan refereras till Hogan, Lemon & Libais (2003) 
studie som presenterar att det är viktigt för företag att identifiera inflytelserikt beteende för att 
kunna maximera fördelarna vid samarbete med personer utanför företagets gränser genom 
sociala medier. Peter (VB) nämner att ambassadörer är något som de arbetar med men att det 
kan vara svårt att veta hur mycket pengar det ger tillbaka då det främst är en 
varumärkesbyggande aktivitet. Det råder onekligen delade meningar om denna strategis 
resultat.  
  

Våra kunder är våra främsta ambassadörer och hjälper oss väldigt mycket, 
framför allt i sociala medier, att stärka varumärket och tala om hur glada de 
är för att ha handlat hos oss.  
        Niklas (NS) 

  
Vi har försökt att göra det men har inte lyckats. Det är svårt att nå ut och det 
kostar väldigt mycket, de tar betalt. Jävligt dyrt är det, det är sjuka pengar i 
den branschen just nu. Vi hade ett projekt där vi försökte men det gav inte 
de pengar som vi ville så vi la ner det.  
        Andreas (IS) 
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Emil (TM) berättar att Trade Mark använder ambassadörer i den mån att de sponsrar Svenska 
seglarlandslaget. De marknadsför företaget genom att visa upp varumärket i deras respektive 
kanaler. Han ser det som positivt och något som stärker deras varumärke. Både Veronica 
(TM) och Emil (TM) ser arbetet med ambassadörer som något de kan bli bättre på, men att de 
måste sätta tydliga krav på bildkvalité och en tydlig exponering av företagets logga för att det 
ska generera resultat. 
 
För Tailor Store är ambassadörer en viktig del i marknadsföringen och något som de både 
värderar högt och ser goda resultat från. Anledningen till framgången anses vara att företaget 
identifierat inflytelserika personer och att deras höga status påverkar följarna, vilket kan 
liknas i resultatet från Kumar (2013) studie. Tobias (TS) berättar att företagets affärsidé 
bygger på att skräddarsy skjortor och där produktionen sker först efter att en beställning har 
lagts från hemsidan. Han menar att ambassadörerna har hjälpt företaget i den mån att de på 
sina kanaler kan förklara hur tjänsten går till. Med hjälp av videos beskriver de för 
konsumenten hur de tar sina mått för att sedan beställa på hemsidan. Han menar vidare att 
följarna får en känsla för företaget redan innan de besöker hemsidan och att ambassadörerna 
har gett marknadsföringen en mycket positiv effekt. Tobias (TS) nämner att det är viktigt att 
köpa flera olika inlägg av dessa personer för att synas vid flera tillfällen och att de välkända 
ambassadörerna är av största fokus på grund av att de når ut till fler potentiella konsumenter. 
 

5.2.2 User generated content 
 
Samtliga intervjuade företag har börjat med, eller är i uppstart med, att integrera kundernas 
eget material i sina kanaler. Första steget tycks vara att publicera konsumenters bilder 
och/eller filmer på sociala medier och på så sätt sammanlänka Instagram med e-handeln. Då 
konsumenternas instagramflödet integreras med webbshopen knyts flera kanaler samman. 
Detta visar på ett tydligt samspel mellan user generated content och 
omnikanalsmarknadsföring. I de fall då konsumenternas bilder stimulerar fysisk 
produktupplevelse stämmer detta överens med Komiak & Benbasat (2004) vars studie 
identifierade att det kan öka medvetenheten om det kända och minska medvetenheten om det 
okända. Att Tailor store inte börjat med konceptet beror enligt Tobias (TS) på att bilderna 
måste hålla tillräckligt hög kvalité för att det ska vara intressant för publicering. I vissa fall 
kan professionella konton på Instagram användas men detta förs sällan in på hemsidan utan 
endast som material på ambassadörernas egna kanaler.  Peter (VB) lyfter fram möjligheterna 
med att integrera konsumenternas bilder och videos på produktsidor för att öka intresset för 
webbshopen och produkterna men belyser att det krävs ett mycket omfattande arbete för att 
göra det. “Görs det så har man kommit långt, men det är inte så många som mäktar med det. 
Att få till det på varje produkt är omfattande.” 
 

Recensioner  
 
Konsumentrecensioner är något som Tobias (TS) anser vara av högsta prioritet. Främst är 
omdömen om företaget på sociala medier viktigt och något de arbetar mycket med. Enligt 
tidigare forskning skulle recensioner kunna vara ett sätt att dra till sig uppmärksamhet och öka 
förtroende då rekommendationer från andra konsumenter kan leda till ett ökat förtroende för 
marknadsföringen och företaget (Bart et al. 2005). Produktrecensioner på hemsidan är något 
som vissa informanter ser som ett naturligt nästa steg och något som skulle kunna öka 
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försäljningen, men det skulle även betyda en mycket större utmaning. Andreas (IS) menar att 
produkternas livslängd tenderar att vara för kort för att recensionerna ska vara riktigt 
användbara. 
 

Produktrecensioner, där tycker jag inte att retailbranschen har lyckats alls 
för att en produktrecension kräver att produkten lever ett tag. Våra produkter 
på sajten lever i max två veckor, sen har den sålt slut och sen är den död och 
försvinner. 
        Andreas (IS) 

 
Tailor Store ger konsumenterna utrymme att recensera produkterna då de fått varan levererad, 
Tobias (TS) ser det som ett bra sätt för konsumenter att hjälpa varandra i deras beslutsprocess. 
Denna typ av kommunikation konsumenter emellan kan ses som mun till mun marknadsföring 
på nätet, vilket skulle kunna gagna företaget om det som skrivs är av positiv klang (Chen, 
Yubo, Xie & Jinhong 2008). För att öka förtroendet från konsumenter medverkar Tailor Store 
på Trustedshops.com och Trustpilot.com, vilket är företag som ger andra företag betyg utifrån 
deras trovärdighet och kvalité. De ger även konsumenter tillåtelse att recensera företag på 
hemsidan och där andra konsumenter kan ta del av recensionerna innan de väljer att handla. 
Recensioner kan ses som en bra strategi då de kan leda till ett kognitivt, alternativ emotionellt 
svar, vilket kan påverka konsumenten till att interagera med företaget marknadsföring och 
hemsida (Erdoğmuş & Tatar 2015). Tobias (TS) berättar att Tailor Store även arbetar med 
recensioner på Google Business till viss del och tillägger att det är något de ska satsa mer på 
framöver.   
 

5.2.3 Omnikanalsmarknadsföring  
 
Alla informanter vittnar om vikten av att ge ett enhetligt intryck oavsett vilken enhet som 
används för att besöka dem. Det stämmer överens med Saghiri et al. (2015) som skriver att 
igenkänningsfaktorn och tryggheten är viktig för konsumenten för att interagera med ett 
företag över internet. Genom att samordna sina kanaler ges möjligheten att spåra 
konsumenterna och deras beteende oavsett enhet och hur de rör sig mellan dessa. Andreas (IS) 
talar om utmaningen i detta då förutsättningarna skiljer sig åt. Skärmupplösning, format eller 
andra tekniska begränsningar måste övervägas och överbryggas för att optimera upplevelsen 
för besökarna. I övrigt är alla informanter noga med att kampanjer, bild- och videomaterial är 
detsamma oavsett enhet. 
 
Intersport har tagit de integrerade kanalerna ett steg längre och låter konsumenter handla i 
webbshop och hämta i fysisk butik eller vice versa. Erfarenheten är att lagersaldon, 
betalningsalternativ och logistik måste vara integrerade för att konsumentens upplevelse ska 
vara helt sömlös. Även Saghiri et al. (2015) belyser vikten av att data ska vara bestående över 
alla kanaler för att inte påverka konsumenter negativt. Vidare menar studien att enhetliga 
kanaler gör beslutsfattandet enklare för konsumenten men att det kan vara svårt att finna en 
strategi inom omnikanalsstyrning (Saghiri et al. 2015), vilket även Andreas (IS) vittnar om.  
 
Trendmark arbetar för att det ska skilja minst mellan dator och mobil och anser att allt som 
görs på datorn ska vara anpassat till mobilanvändning. Marknadsföring mellan butik och 
hemsida är dock inte enhetlig. Tobias (TS) berättar att företaget inte har någon mobilsajt men 
att allt som görs till desktop också anpassas till mobilen där färre produkttexter är något som 
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skiljer mobilen från dator. Det upplevs som viktigt att varumärket framställs som enhetligt 
och att bevara en röd tråd mellan alla kanaler.  
 

5.3 Spårbar data & KPI 
 
Samtliga företag arbetar med Business Intelligence-programvaror. Vilka programvaror som 
används skiljer sig dock åt då företagen väljer att fokusera på olika mätpunkter för att 
kartlägga sina konsumenter och utefter det välja lämplig strategi för marknadsföring. 
Gemensamt är att informationen används för att rikta materialet till individuella behov, vilket 
om det inte riktas med push- strategi är en del inom inbound marketing. Rätt produkter syns 
till rätt konsument för att öka genomslag av trafik till hemsidan och i förlängningen 
konvertering, där personaliserad marknadsföring ger goda resultat. Detta styrks i Yang & Juns 
(2002) studie som presenterade att meddelanden, erbjudanden och rekommendationer som är 
specifikt anpassade för en enskild person kan påverka konsumentens engagemang positivt. 
Andreas (IS) menar att programvaran gör det möjligt att segmentera geografiskt, 
vilket beskrivs som mycket användbart i kampanjsammanhang.  
  
 

Börjar vi med fotbollsannonsen i vecka 7, så kanske vi börjar i vecka 10 i 
Norrland och med skidorna så blir det tvärtom. De förutsättningarna har 
aldrig funnits förr när vi endast annonserat i dagspress.  
        Andreas (IS) 

 

Det skiljer sig hur mycket företag personaliserar marknadsföringen baserat på vad de tidigare 
har sökt på. Peter (VB) beskriver hur möjligheten finns inbyggd i den programvara som de 
använder men att de inte bygger marknadsföringen baserat på sådant som har lagts i 
kundkorgen eller som köpts tidigare. Det fokuserar Tailor Store mer på då de arbetar med 
både push- och pull strategi för att informera konsumenter att det finns kvarglömda varor i 
kundkorgen. Det görs antingen genom inbound marketing strategin nyhetsbrev (pull), där 
konsumenterna själva anmält sig eller i form av push-strategi där marknadsföring skickas ut 
för att påminna om varukorgen utan att konsumenten har anmält att de vill ha någon 
interaktion med företaget.  
 
Hur företagen mäter marknadsföringen skiljer sig åt, då vissa av företagen är säljinriktade och 
endast tittar på köpfrekvensen som marknadsföringen ger. Andra företag ser potential att mäta 
hur många klick den genererar och hur många besökare som marknadsföringen lockar till 
hemsidan.  Tobias (TS) beskriver att de mäter hur mycket trafik hemsidan får per betald 
marknadsföringskrona och vilken sorts marknadsföring som driver trafiken. Niklas (NS) 
beskriver istället att vilken marknadsföring som driver trafik inte prioriteras utan att endast 
säljrelaterad mätning utförs i dagsläget.  
 
Det framkommer att mycket data från besökarna går att samla in, olika avdelningar behöver 
olika sorters data och det mesta kommer till användning. Dock belyses vikten av att sätta 
tydliga mätpunkter på vad som ska utläsas för att den ska kunna användas så effektivt som 
möjligt inom Inbound marketing.  
 
En gemensam faktor för företagen är att inbound marketing är en relativt ny 
marknadsföringsstrategi som börjar ta en mer strukturerad form. Vid frågan om de arbetar 
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med att samla data om konsumenter och i vilken utsträckning blir svaren olika. Niklas (NS) 
svarar att det är något de gör men att de fortfarande kan bli mycket bättre på det. Både 
Northern Spirit och Vagabond har nyligen anställt en person på heltidstjänst med 
arbetsuppgiften att analysera data och nämner att det är något de kommer att behöva satsa mer 
på i framtiden för att hålla den tillväxt som de strävar efter. Intersport har arbetat med 
analysering av data under en längre tid och har haft en anställd inom området. Niklas (NS) 
upplyser om att nya programvaror har blivit tillgängliga, vilket gör det enklare för företag att 
få tillgång till informationen utan att behöva koda själva. Tailor Store har arbetat med data 
under längst tid, sedan 2003 och har både Google Analytics och egendesignad programvara 
där den interna används för att komplettera information som inte går att utläsa av den externa. 
Samtliga företag är positivt inställda till insamling av data för att marknadsföringen ska kunna 
specificeras och personifieras i största möjliga utsträckning för att undvika push-strategier. 
Målet är att konsumenten aktivt ska välja att interagera med företaget och i förlängningen 
marknadsföringen då de ser att detta ger bäst resultat.  
 
General data protection regulation (GDPR) 
 
Den 25:e maj lanseras en ny dataskyddsförordning, vilket innebär att företagen måste vara 
medvetna om vilken data som finns tillgänglig om konsumenten, samt att data om varje 
individ ska kunna hämtas ut till personen som ber om det (Datainspektionen 2018). Samtliga 
informanter är medvetna om vad lagen innebär och något som de tar upp i intervjun.  Det 
framkommer att de inte är säkra på hur den kommer att påverka verksamheten men 
gemensamt för alla är att de inte tror att lagstiftningen kommer ha någon större inverkan, 
baserat på att konsumenterna generellt sätt är dåligt pålästa. Vagabond har tillsatt en 
projektgrupp som ska utreda hur de ska hantera kunduppgifter och de konsumenter som begär 
ut uppgifter som finns lagrade. Även Tailor Store som har särskilda processer för att ta bort 
data som konsumenter ber om. Tobias (TS) berättar att han ser positivt på lagen för att 
utesluta företag som inte sköter lagringen av personers data korrekt. Andra informanter vill 
vänta med åtaganden tills lagen har trätt i kraft. De menar att cookies som spårar användaren 
redan existerar idag och majoriteten godkänner detta utan att ha någon större vetskap om vad 
det innebär. Peter (VB) tror att ett par besökare kommer vara mer försiktiga på internet och 
rensa cookies emellanåt, vilket skulle försvåra spårningen av konsumenterna och ge en större 
felprocent vid mätningar på KPI-värden. Denna andel användare väntas av informanten vara 
så pass låg att det inte kommer påverka nämnvärt från idag. 
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5.4 Sammanställning av tillämpade inbound-aktiviteter 
 
Tabellen är en sammanställning av den empiri som framkommit i studien med avseende att 
förtydliga resultatet vilket har presenterats ovan. Sammanställningen illustrerar de inbound-
aktiviteter som företag använder sig utav, samt vilka av dessa strategier som företagen anser 
vara viktigast för att driva trafik till hemsidan.  
 
x=Används som strategi, genererar trafik till hemsida men ej i hög utsträckning i upplevelse av informanterna.  
X= Används som strategi, genererar trafik till hemsida i hög utsträckning i upplevelse av informanterna.  
 
  

Strategi

Content

Sociala medier

User generated content

Omnikanal

Search engine optimazation

Företag 

Nyhetsbrev

Northern 

Spirit

Intersport Vagabond Trendmark Tailor 

Store

X X

X X

X X X

XX

x x x x x

x

x x x x x

xxxxx

x x

xX X

Tabell 1: Sammanställning av tillämpade inbound-aktiviteter  
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6 Diskussion och slutsats 
 

	
I följande kapitel förs en diskussion som behandlar det analyserade resultatet, där vidare 
kopplingar till tidigare forskning och teoretisk referensram görs. Diskussionen presenteras 
under rubriker med grund i den teoretiska referensramen, varefter slutsatserna kring 
problemformuleringarna presenteras. Till sist ges förslag på fortsatt forskning.  

	
 

6.1 Diskussion 
 
Inbound marketing är en omfattande och komplex marknadsföringsstrategi för företag att sätta 
sig in i. Vissa element av det, exempelvis sociala medier, är något som de flesta använder sig 
av utan att ha en uttalad strategi eller tydliga mål med användningen av kanalen. Som det 
nämndes i problemdiskussionen förändras konsumenternas beteende i takt med att e-handeln 
ökar i popularitet. Inbound marketing, och analysen av den, kan hjälpa företagen att förstå 
konsumenternas beteende och därmed stärka sin position på marknaden. Informanterna talade 
om minskad ROI vid traditionell marknadsföring i exempelvis tidningar, vilket tyder på att de 
själva märker av konsumenternas ändrade beteenden. Informanterna talar om vikten av att 
finnas på samma kanal som sina presumtiva konsumenter vilket ibland innebär digital 
annonsering för att synas för sin kundgrupp, något som överensstämmer med Todor (2016) 
studie.  
 
En av utmaningarna med e-handel är avsaknaden av det personliga mötet mellan företagets 
representanter och konsumenten i fråga. För att överbrygga detta krävs det att företagen utför 
aktiviteter för att förtjäna konsumenternas förtroende, detta för att konsumenterna ska ta 
steget att interagera med företaget. Kognitivt- respektive affektivt förtroende, i den 
bemärkelse som Pappas, Kourouthanassis & Giannakos (2016) skriver om, kan förtjänas 
genom att synas för sina konsumenter i olika kanaler. Om företag aktivt arbetar för att vara 
synliga för sina konsumenter och dessutom uppmuntrar till interaktion kan 
konsumentengagemang uppstå, med långvariga relationer och lojalitet för de företag 
konsumenterna valt att interagera med.  
 

6.1.1 Kognitivt förtroende 
 
Som Komiak & Benbasat (2004) studie skriver så ligger det kognitiva förtroendet som grund 
för ett rationellt beslut att lita på ett företag. Genom informanternas svar på frågan om 
marknadsföringskanalernas olika syften kan det diskuteras hur medvetna de är hur deras 
arbete påverkar presumtiva konsumenters kognitiva förtroende. Genom att företagen låter sig 
exponeras för betygsättning, kritik och frågor på exempelvis Facebook och egen hemsida kan 
konsumenter dela med sig av sina upplevelser offentligt. Är dessa positiva kan dessa generera 
nya besökare. Dennis, Merrilees, Jayawardhena & Wright (2009) nämner också yttre 
påverkan på köpintentioner. Dessa recensioner och annan UGC kan delge information och 
möjligen ses som mer pålitliga än om samma information hade kommit från företaget själv. 
På samma vis riskerar företag att försämra sin position på marknaden då öppen kritik kan 
påverka förtroendet hos intressenter i negativ bemärkelse. Det kan diskuteras om 
konsumenternas engagemang, i form av exempelvis recensioner, försvårar för företag att 
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kontrollera marknadsföringens externa miljö, vilket kan leda till att traditionella ramverk för 
marknadsföring så som “PESTLE” blir mindre användbara. 
 
Informanterna nämner att deras arbete att uppfattas som enhetliga över alla sina kanaler, och 
oberoende på vilken enhet man besöker dem på är viktigt för att uppfattas som seriösa och 
pålitliga. Genom att vara aktiv med flera olika kanaler ökar också rankingen i sökmotorer 
vilket påverkar konsumenternas kognitiva förtroende för företaget. Guercini, Bernal & 
Prentice (2018) skriver att detta möjliggör nya strategier för marknadsföring. Saghiri, 
Wilding, Mena & Bourlakis (2017) skriver också att denna samordning kan hjälpa presumtiva 
konsumenter i beslutsprocessen, något som kan öka trafik och försäljning. Det kan diskuteras 
att företag skulle kunna ha SEO i åtanke på fler kanaler än sin hemsida, vilket hade kunnat 
öka trafiken från sökmotorer in till de andra kanalerna. 
 
Genom målmedvetet arbete för att skapa kognitivt förtroende hos besökare ger företagen 
rationella, logiska argument till att inleda en relation. Förvaltar företaget denna kan det 
diskuteras att detta ökar chanserna för återkommande kunder och ökad lojalitet. 
 

6.1.2 Affektivt förtroende 
 
Det affektiva förtroendet för ett företag kan ta vid om logiska argument saknas för att bygga 
ett förtroende, alternativt om informationen är otillräcklig för att göra så (Pappas, 
Kourouthanassis & Giannakos 2016). Om företaget är okänt och det saknas rationella 
argument är det diskutabelt om någon emotionell koppling uppstår. Varumärkesbyggande 
aktiviteter som till exempel Instagram kan därför vara en aktivitet som kan bidra till att både 
stärka varumärket och skapa affektivt förtroende på samma gång. På samma sätt kan personer 
som idoliseras av kundgruppen användas som influensers eller ambassadörer för att skapa 
samma förtroende hos konsumenterna. Viktigt då, är att välja dessa personer med omsorg då 
Sanmiguel & Sádaba (2018) skriver att få personer har verkligt inflytande över sina följares 
köpvanor. 
 
Har ett företag och konsument redan upprättat en relation till varandra vittnar informanterna 
om vikten av bra nyhetsbrev. Detta tyder på att affektivt förtroende kan stärka en befintlig 
relation, påverka köpviljan och öka lojaliteten mellan företag och konsument. Tillslut kan det 
diskuteras att affektivt förtroende leder till spontanköp i större utsträckning än vad kognitivt 
förtroende gör.  
 

6.1.3 Varumärkesengagemang 
 
De aktiviteter som informanterna aktivt arbetar med för att skapa förtroende hos konsumenter 
och besökare lägger också grunden för varumärkesengagemang. Genom att göra sig 
tillgänglig för konsumenter i sociala medier, samordna sin marknadsföring i flertalet kanaler 
och optimera sin verksamhet för att lätt hittas av presumtiva konsumenter på sökmotorer kan 
trafiken och exponeringen ökas. Informanternas tydliga fokus för att skapa engagemang låg 
på varumärkesstärkande aktiviteter så som Instagram och CGC på hemsidan, samtidigt som 
de köpte annonser relaterat till konsumenters cookies. Denna kombination av marknadsföring 
är enligt Hernández, Jiménez & Martín (2010) och Phan & Vogel (2010) viktig för att öka 
personaliseringen i marknadsföringen och visa sina erbjudanden i flera olika kanaler som 
konsumenterna valt att ta del utav. 
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6.1.4 Konsumentengagemang 
 
Sättet som informanterna har valt att förvalta och inledda relationer skiljer sig något åt, detta 
kan bero på målgruppens vana av e-handel, budget och teknisk kompetens. Vad de alla har 
gemensamt är att de försöker ta hand om konsumenterna och skapa en identitet i varumärket 
som konsumenter kan känna igen sig i. Genom att använda sig av cookies och analysera 
beteendemönster förbättrar de upplevelsen online och försöker överbrygga den fysiska 
distansen mellan faktisk produkt och intressenten. Brodie et al. (2011) skriver om kopplingen 
mellan servicesituationer och konsumentengagemang som en mycket central del för 
långsiktiga relationer. Genom att få kunderna att känna sig individuellt sedda genom 
personanpassade upplevelser kan detta leda till ökat kundengagemang och i förlängningen att 
de interagerar med företagets inbound marketing marknadsföring. Teknologi möjliggör att 
konsumenterna kan interagera med varandra i företagens kanaler, till exempel Instagram eller 
Facebook, vilket påverkar hur konsumenter agerar gentemot varandra (Stephen 2016; Hwang 
& Jeong 2016). 
 
Informanterna var noga med att nyhetsbrev, UGC, recensioner och övrig interaktion dem och 
konsumenter emellan skulle vara av hög kvalitet och skapa långsiktigt värde för båda parter, 
något som Halligan & Shah (2009) också skrivit om. Genom att utvärdera dessa relationer kan 
det diskuteras om interaktiviteten kan förbättras både mellan företag och konsument och 
konsumenter emellan för att öka trafiken. 
 

6.2 Slutsats 
 
För att uppfylla studiens syfte formulerades tre problemformuleringar. Nedan besvaras dessa 
med hjälp av tidigare forskning, empiri och analys av den informationen med stöd av 
referensramen i kapitel fyra.  
 

• I vilken utsträckning praktiseras inbound marketing av textil- & modeföretag inom 
digital handel? 

 
Samtliga intervjuade företag arbetar med inbound marketing där tillgängliga programvaror 
som lagrar data om konsumenten gör det möjligt att rikta erbjudanden som efterfrågas eller 
intresserar mottagaren. Det varierar dock i vilken utsträckning strategin praktiseras. En 
gemensam faktor är att inbound marketing är en relativt ny strategi inom digital 
marknadsföring där företagen fortfarande “testar” sig fram för att finna vilken marknadsföring 
som engagerar konsumenter i hög utsträckning och som leder till goda resultat. Generellt sätt 
arbetar företag enbart med utvalda kanaler och/eller strategier inom inbound marketing då 
interaktionen är tidskrävande och där utvecklingen inom området sker i hög takt, vilket 
medför att de inte har de resurser eller kompetens som behövs för att praktisera hela strategin 
fullt ut. De kanaler som valts är även en följd av att företags målgrupper ter sig olika och 
efterfrågar och befinner sig på olika marknadsföringskanaler.  
 
  

• Vilka kanaler, inom inbound marketing, används i störst mån för att driva trafik till 
hemsidan? 
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Genom programvaror går det att utläsa vilka strategier som är lönsamma för att öka trafiken 
till hemsidan och alla företag är eniga om att personaliserad marknadsföring ger bäst resultat. 
Vilken personifierad marknadsföring som engagerar konsumenterna och driver trafik till 
hemsidan varierar mellan företagen, men där majoriteten (4 av 5) mäter att merparten av 
trafiken till hemsidan genereras från nyhetsbrev och kampanjer på Facebook. Även 
sökoptimering praktiseras och anses som betydelsefull. Det är dock viktigt att poängtera den 
höga kunskapsnivå som krävs för att strategin ska ge önskat resultat. För att inte förlora mark 
mot konkurrenter är det viktigt att erhålla kompetens inom samtliga områden; textil, 
programvaror och marknadsföring vilket företag upplever att enskilda personer inom 
branschen saknar i dagsläget. 
 

• På vilka sätt kan företag arbeta med inbound marketing för att stärka 
varumärkesengagemanget? 

 
Varumärkesengagemanget är viktigt för att presumtiva konsumenter ska interagera med 
företaget och i förlängningen att inbound marketing ska erhålla goda resultat. Insamlad data 
genom cookies tycks vara första steget för att företag ska kunna rikta personaliserad 
marknadsföring, vilken är den gemensamma övertygelsen av vad som genererar 
varumärkesengagemang. Genom att skicka selektiv marknadsföring kan konsumenter välja att 
interagera och följa nyhetsbrev vilket företagen upplever bygger varumärkesengagemang och 
på sikt långvariga relationer, där personaliserade erbjudanden och rabatter kan locka 
konsumenterna till vidare interaktion och köpintention.  En förutsättning för detta är att 
företagets erbjudande är av så pass hög kvalitet och relevans för den individuella 
konsumenten att denne anser att utbytet med företaget är värdefullt. Instagramkonto genererar 
engagemang i den utsträckningen att det är inspirerande och många konsumenter befinner sig 
och interagerar med företag genom denna kanal.  
 

6.3 Hållbarhet 
 
Då marknadsföringen i allt större utsträckning går från statisk och analog till interaktiv och 
digital finns flertalet fördelar relaterade till hållbarhet. Framförallt har den digitala 
marknadsföringen uppvisat betydligt bättre ROI för företag i branschen, vilket flera 
informanter vittnat om. Genom strategier som search engine optimization (SEO) kan företag 
utföra organisk marknadsföring, vilket bidrar till att företag med lägre marknadsföringsbudget 
har möjlighet att nå ut med sin marknadsföring på ett mer hållbart och kostnadseffektivt sätt 
(Opreana & Vinerean 2015).  En ekonomisk hållbarhet lägger grunden för ett företag och 
bidrar till att de kan vara ansvarsfulla arbetsgivare på sikt. En utmaning på längre sikt är att 
digital handel går så fort att ledningen av bolag får svårt att hinna med i beslutsprocessen och 
organisationen måste fungera väl på egen hand för att klara konkurrensen. 
 
Flera informanter har berättat att de dragit ner betydligt på analogt annonsmaterial, vilket kan 
utveckla ett socialt ansvar som producent i en bransch med mycket miljöpåverkan i 
tillverkningsprocessen.   En risk med trycksaker är att de når personer som saknar intresse av 
att ta del av erbjudandet, varpå en positiv effekt av marknadsföringen uteblir och allt som 
kvarstår är en kampanj som endast belastat miljön.  Att bedriva större delen av sin 
marknadsföring digitalt bidrar till att fysiskt tryckmaterial minskar, vilket är mer fördelaktigt 
ur ett miljöperspektiv (Chaffey 2015, s. 331). 
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6.4 Förslag till vidare forskning 
 
Vid intervjuerna framkom det att företagen har en utmaning med att förstå hela köpprocessen. 
Presumtiva konsumenter kan attraheras av marknadsföringen och väljer att besöka hemsidan 
men beslutar sedan att inte fullfölja processen. Vagabond vittnade om att steget från 
kundkorgen till att fullfölja köpet är ett kritiskt steg, där betalningsalternativ eller 
leveransuppgifter är de två framträdande orsakerna till avhopp. Anledningen till varför 
steget är så pass kritiskt är inte fastställt och en central fråga för företaget i dagsläget. Därför 
hade vidare forskning om vad som sker efter att marknadsföringen är genomförd och då 
konsumenterna har valt att besöka hemsidan varit intressant att få svar på. Vad bidrar till att 
konsumenterna fullföljer ett köp? Vilka faktorer på hemsidan kan vara särskilt viktigt att 
arbeta med för att tillgodose konsumenten med tillräcklig information och en god 
shoppingupplevelse.  
 
Det framkom även att det kan vara svårt att erbjuda en helt sömlös omnikanalsmarknadsföring 
till konsumenten. Tillgången till mobila enheter och annan teknik har gjort det möjligt att 
interagera från flera olika enheter. Olika kanaler har varierande möjlighet till design och 
information, vilket informanterna upplevde kan vara ett problem för att åstadkomma en helt 
sömlös upplevelse för konsumenten. Forskning kring hur konsumenterna upplever stegen till 
olika enheter, om det är viktigt med en enhetlig design, samt hur företagen på bästa sätt kan få 
kanalerna att upplevas som enhetliga skulle kunna fastställa dess relevans. I samband med 
detta hade det varit intressant hur konsumenterna förhåller sig till inbound marketing och hur 
de upplever interaktionen med företag och dess marknadsföring.  
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8 Bilaga 1. 
Intervjuguide 

Berätta om vår bakgrund 
• Skriver kandidatuppsats på textilhögskolan. Intresset för marknadsföring i branschen.  

 
Syftet med intervjun 

• Få en bredare bild av hur företag i branschen anpassar sin marknadsföring till “nya 
strategier” och de kanaler som finns tillgängliga idag.  

 
Informera om ämnet 

• Inbound marketing  
 
Meddela om möjlighet till anonymisering och inspelning 

• Möjligheten finns för både företag och namn 
• Inspelningen bara för oss 
• Ingen information lämnas till någon annan 

 
Ställ öppna frågor - ställ om möjligt inga ja/nej-frågor 

Lyssna mer än vad du frågar! 
Informera om upplägget - företaget - e-handel - marknadsföring 

 

FRÅGOR: 
 

1.	Berätta	gärna	allmänt	om	företaget:	vision,	USP,	målgrupp,	marknad,	
försäljningskanaler,	konkurrensfördel	

	
Marknadsföringskanaler: 

 
2. På vilka sätt marknadsför ni er i dagsläget? 

a. Upplever du att den har förändrats de senaste åren? 
 

3. Ser marknadsföringen olika ut på olika kanaler? Ex. Facebook, instagram, nyhetsbrev, 
tidningar, annonser m.m. 

a. Skiljer sig syftet åt i de olika kanalerna? 
b. Varför då? 

 
4. Vilken marknadsföringskanal anser ni vara viktigast av dessa? 

Vilken av kanalerna satsar ni mest på? 
 

5. Använder ni er utav bloggar, influencers? 
a. Om ja, vad ser ni för resultat av det? 

 
6. Använder ni er av bilder, filmer, recensioner eller av konsumenters material på något sätt 

på era kanaler eller i marknadsföringssyfte? 
 

7. Mäter ni resultatet av marknadsföringen? 
a. Om ja, hur mäter ni den? 

b. Vilka verktyg använder ni? 
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8. Ser ni för 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.) 
a. Ställer detta nya krav på er som företag? 

b. Om ja, vad är skillnaden? 
 

9. Arbetar ni med att era kanaler ska uppfattas likadant oavsett om konsumenter besöker er 
via dator, mobil eller i butik? 

	
 

E-handel,	data: 
 

10. Använder ni er utav någon programvara för att driva er e-handel? 
 

11. Har ni specifika mål med e-handeln? (tex, konverteringsmål, antal unika besökare, 
leveranstid från lagd order, return on investment osv) 

a. Förklara gärna mer 
b. Hur följer ni upp detta? 

 
12. Ser ni några utmaningar med e-handel? 

 
13. Har ni optimerat er hemsida för att enkelt hittas av sökmotorer? 

a. Om ja, hur ofta ser ni över det? 
b. Betalar ni för annonser på samma sökmotor? 

 
14. Ger ni möjlighet för kunder att recensera era produkter på hemsidan? 

a. Om ja, gäller det alla produktkategorier? 
b. Gäller det på flera kanaler? 

 
15. Hur arbetar ni för att framstå som en pålitlig e-handel och få förtroende från konsumenter? 

 
16. Kommer ni påverkas av ny lagstiftning om personuppgifter (GDPR)? 

a. I så fall, hur? 
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