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Vad är Inbound 
Marknadsföring?
Inbound marketing innebär att väcka 
intresse, skapa trafik, locka besökare 
och konvertera dessa besökare till leads 
samt därefter underhålla leadsen för att 
slutligen konvertera till kund. Dessa delar 
i Inbound Marknadsföringsstrategin 
benämns olika av olika aktörer men 
ofta kallas dessa steg – ”Attract, Engage, 
Convert, Care” – eller på svenska – 
Attrahera, engagera, konvertera, 
omhänderta. Vi går in djupare i dessa 
delar längre fram.

Varför har Inbound 
marknadsföring blivit så 
populärt
Anledningen till varför det blivit så 
populärt är att det har skett stora skiften 
för marknadsföring och försäljning under 
de senaste decennierna i samband med 
digitaliseringen som sker globalt. fram.

Skiftet för sälj 
För 10 – 20 år sedan var det upp till 
en säljare att informera och hjälpa 
kunder att hitta nya produkter och 
tjänster. Uppsökande sälj var till och 
med uppskattat av kunder. Idag när all 
information man behöver kan fås genom 
ett knapptryck och en snabb sökning 

på Google har inköpare potentiella 
kunder en helt annan möjlighet att 
hitta nya lösningar på egen hand. Med 
enkel tillgång till otroliga mängder 
information kan vem som helst fördjupa 
sig i olika produkter och tjänster som 
finns tillgängliga. Det leder till att det allt 
oftare är kunden som tar kontakt med 
en säljare snarare än andra vägen runt. 
Det är först när kunden har letat upp 
information, jämfört och undersökt som 
denne är redo att prata med en säljare.

Enligt Google så initieras 91 % av alla 
B2B köp via en sökning i en sökmotor. 
Den statistiken säger en hel del om 
hur sälj och säljteknik har förändrats. 
Det innebär också att kunden kan vara 
bättre påläst kring produkten/tjänsten 
som personen är intresserad av och dess 
alternativa lösningar än vad säljaren är. 
Detta på grund av att säljaren i många 
fall har flertalet produkter i sin portfölj 
medan kunden är inriktad och har 
fördjupat sig i den enskilda produkt/
tjänst som den vill köpa. Vidare finns 
statistik som säger att i 60 % av fallen 
där kund möter säljare för första gången 
så har kunden redan bestämt sig för att 
köpa produkten vilket gör att säljarens 
jobb i större utsträckning handlar om 
att bekräfta det som kunden redan har 
tagit reda på och jobba mer aktivt med 
merförsäljning.
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Skiftet för marknadsföring

Marknadsföring som gren har 
förändrats väsentligt på 10-20 år. 
Från tryckt och TV reklam som inte 
alls går att mäta till det digitala där 
fokus ligger på att mäta in i minsta 
detalj. Marknadsföring blir mer och 
mer datadriven till följd av att det 
går att mäta i en större utsträckning 
och man kan numera tydligt räkna 
på om en marknadsföringskampanj 
är lönsam eller inte.

Sociala medier har även fått 
väsentligt utrymme i de flesta 
människors liv och nya plattformar 
dyker ständigt upp som behöver 
bearbetas. Marknadsavdelningar 
som historiskt sett ofta har setts som 
en kostnadspost i resultaträkningen, 
blir numera en intäktspost där 
ROI kommer stå i fokus. Dessutom 
ser vi ett skifte där organisationer 
förändras från att ha sälj och 
marknad i separata silos till att gå 
mot en samspelt enhet.

Nya Marknads-
föringsstrategier

Som en effekt av dessa förändringar 
i försäljning och marknadsföring 
har nya helt digitala strategier så 
som t.ex. Inbound Marknadsföring 
(Inbound Marketing), 
Innehållsmarknadsföring (Content 
Marketing) och GrowthHacking 
uppkommit. Inbound 
marknadsföring är för tillfället en av 
de mest populära strategierna och 
det är förståeligt med tanke på de 
skiften som skett. En potentiell kund 
måste kunna hitta ditt erbjudande 
digitalt och kunna fördjupa sig 
i ämnet för att ta reda på mer 
information och själv kunna ta 
beslutet om man vill gå vidare  
till köp.
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Nu går vi lite djupare in på varje del i 
strategin Inbound Marknadsföring.

Attrahera
Den första delen i en Inbound strategi 
är att få besökare till din hemsida. Med 
andra ord måste du attrahera potentiella 
kunder att ta reda på mer om dig. Det 
finns två typiska sätt att genomföra detta 
på, organiskt och betalt. Oavsett om 
du försöker nå ut med ditt budskap via 
sökmotorer, sociala medier eller externa 
marknadsplatser så är det viktigt att 
särskilja på organisk trafik och betald 
trafik. Du kan arbeta med endast betald 
spridning via exempelvis Adwords, 
Facebook annonsering eller LinkedIn 
annonsering.

Detta innebär att du betalar en summa 
för att synas i sökresultat för specifika ord, 
i exemplen ovan via Google, Facebook och 
LinkedIn. Alternativt kan du arbeta med 
organisk spridning, sökordsoptimering, 
att bygga en engagerad följarskara på 
Facebook och publicera på Twitter. Detta 
är ett långsiktigt arbete där vikt läggs på 
att producera innehåll som är relevant och 
dessutom finnas tillgänglig och skapa ett 
genuint engagemang hos dina besökare. 
Oftast använder man en kombination av 
både betald och organisk spridning.

Det viktiga är att nå rätt målgrupp för er 
och ha ett tydligt och intressant budskap 
som får potentiella kunder att lockas till er 
hemsida, och stanna där.

Engagera
När du väl har lyckats attrahera besökare 
till din hemsida är det viktigt att det finns 
något som engagerar besökaren. Det 
kan vara intressanta blogginlägg, videos, 
bildgalleri eller liknande. Det viktiga är att 
skapa intressant och relevant contentsom 
engagerar besökaren att stanna kvar och 
vilja lära sig mer.

Attrahera, engagera, 
konvertera, 
omhänderta
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Konvertera
Att få en besökare att komma till din 
webbplats och sedan bli engagerad 
är bra men det innebär inte att du 
automatiskt har stängt en affär. Nästa 
steg är att ta fram ett mål som du vill 
att din besökare ska uppnå och när 
du fått besökaren att nå målet har du 
genomfört en konvertering.

Ofta är målet att besökaren ska fylla i ett 
formulär, prenumerera på nyhetsbrev 
eller ladda ned en guide/whitepaper 
(precis som detta) i utbyte mot en 
e-mailadress. För att lyckas med att 
konvertera besökare behöver du ha 
genomtänkta call-to-actions som leder 
till något som är så pass intressant att 
besökaren inte kan motstå frestelsen att 
konvertera. Att de är villiga att ge ifrån 
sig sin personliga information i utbyte 
mot det värde du erbjuder.

Omhänderta
Har du fått en besökare som konverterat 
brukar man kalla det för ett lead och då 
börjar arbetet med att underhålla och 

omhänderta det leadetsom du har fått. Har 
ditt lead exempelvis laddat ner en guide 
är det bra att skicka ett uppföljande mail 
med förslag på fler intressanta artiklar eller 
guider som personen kan vara intresserad 
av att läsa. Om du dessutom ser att 
personen laddar ner dessa och läser på mer 
om ämnet så är sannolikheten stor att du 
kan kontakta ditt lead och boka ett möte.

Det viktiga är att få leadet så pass varmt att 
du kan ta nästa steg som antingen är att 
personen genomför ett köp eller bokar in 
ett möte med sälj.

Sammanfattning
Alla dessa steg bygger på att du skapar 
fantastiskcontent! Man brukar säga 
contentär king och det stämmer verkligen 
när det kommer till att implementera en 
Inbound Marknadsförings strategi. Med 
relevant och engagerande content på plats 
har du ökat dina chanser att din målgrupp 
hittar till dig. Därifrån kan du sedan fokusera 
dina säljaktiviteter på kvalitativa leads.
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Ett måste för snabb tillväxt!

5 steg för att kickstarta din Inbound 
Marknadsföringssatsning.

Vill du växa snabbt så är Inbound Marknadsföring en 
viktig del för att kunna skala upp verksamheten på att 
smidigt sätt. Vid ett aktivt Inbound Marketing arbete 
kommer din verksamhet att få in varma leads där du 
snabbare kan boka möten jämfört med de klassiska 
teknikerna med kallsamtal och kalla e-mail. 

Med andra ord så innebär Inbound Marknadsföring även 
att det drar upp effektiviteten på säljare som  
redan har möten medkvalificerade leads.

1. Sökordsoptimera din hemsida

2. Börja skriva blogginlägg

3. Publicera på sociala medier

4. Skriv ett par guider som går att ladda ned

5. Skriv ett nyhetsbrev en gång per kvartal

Om du vill ha tips och råd med att komma igång med din 
Inbound Marknadsföringssatsning så tar vi gärna en kaffe 
och berättar mer. 

Vill du ha hjälp med att ta fram allt fantastiskt content 
som behövs så är du givetvis också välkommen att 
kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig.




